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Resumo 

 

 

 

As atividades antrópicas nos ecossistema podem provocar alterações no 

funcionamento da paisagem e podem causar impactos sócio-ambientais, como a 

mineração, a agricultura convencional e a pecuária extensiva, que são as Fontes 

Diretas das Mudanças (Drives Forces) mais evidentes sobre os Serviços dos 

Ecossistemas, sendo atividades que se baseia a economia global. Este estudo tem 

como objetivo avaliar e diagnosticar as atividades humanas na área das Nascentes 

do Alto rio Paraguai em Mato Grosso (Brasil), com a premissa de caracterizar a 

extração seletiva de minhocas em áreas de proteção permanente (APP) na Área de 

Proteção Ambiental Estadual das Nascentes do Alto rio Paraguai, na área urbana de 

Alto Paraguai/MT, nas margens do rio Paraguai, formador da Bacia Platina na 

América do Sul. Preocupou-se em identificar e caracterizar os atores sociais 

(Minhoqueiros), para qualificar as suas atividades sócio-econômicas, formas de 

sobrevivência e as consequências ambientais devido a sua atividade laboral. Esta 

pesquisa possui uma abordagem qualitativa, realizada por meio de trabalho de 

campo, e aplicações de entrevistas semi-estruturadas e levantamentos 

bibliográficos, além de registros fotográficos das atividades. Para a construção da 

Rede Social Local fez-se uso do software UCINET, da Empresa Norte-Americana 

Analytic Technologies. Primeiramente destacou-se como resultado obtido, a partir de 

dados secundários, a caracterização do estado de Mato Grosso (Brasil), focando 

nos seus aspectos ambientais no nível dos Biomas, colocando em pauta a sua 

Biodiversidade e os Impactos decorrentes das atividades agropecuárias. Em um 

sentido mais restrito, em um segundo momento, realizaram-se diagnósticos 

ambientais, por meio de Mapas Temáticos, quali e quantificando seus aspectos 

vegetacionais, geológicos, geomorfológicos, pedológicos, clinográficos e de 

declividade, culminando em um Mapa temático final de Uso e Ocupação. Neste 

predominou o uso dos Serviços Ambientais da APA por meio da Agricultura e 

Pecuária. A Rede Social construída permitiu mostrar os aspectos dominantes 

exercidos pela Categoria de Compradores/Atravessadores de Minhocas, que em 

parceria com os Mineradores e Latifundiários impõem restrições às mudanças no 

arranjo produtivo local, devido às vantagens obtidas pelo comércio ilegal de 

minhocas. Releva-se a importância do estudo em questão, visto que este coloca em 

pauta situações sociais, econômicas e ambientais na região da APA, permitindo 

reflexões acerca do uso dos Serviços ambientais e contribuindo para a produção 

local sustentável, para o Bem Estar Humano e para a elaboração de propostas de 

Planejamento Ambiental e de Políticas Públicas efetivas para o Território de Alto 

Paraguai e na APA. 

 

Palavras-chaves: rio Paraguai, Minhocas, Extração, Extrativismo, Rede Social  

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analytictech.com%2F&ei=VS7qUqiLKZTRkQe6ioCAAQ&usg=AFQjCNFr6RvALt6hxA7zsSIFW0g0qsRVbA&bvm=bv.60444564,d.eW0
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Abstract 

 

The anthropogenic activities in the ecosystem can cause changes in the landscape work and 

environmental social impacts from the human activities, such as mining, conventional 

agriculture, and extensive livestock, that are direct sources of the changes (Drive Forces), 

more evident about the ecosystem services, but in controversy, they are activities whose are 

based on global economy. This study hás the goal to evaluate and diagnose the human 

activities of Alto Paraguai fountain in Mato Grosso (Brazil), with the premise of characterizing 

the selective earthworm extracting in permanent protected áreas, (APP), in the area of 

environmental state protection of Alto Paraguai fountain, in the urban areal of Alto Paraguai 

MT, in Paraguai river margin which constitutes the South América Platina draw. They worried 

about identifying and characterizing the the social actors (earthwormers), to qualify their 

social economical activities, means of surviving and the environmental consequences due 

the work activities. This is a qualitative approach, done through fieldwork, semi-structured 

interview application, and bibliographical survey, besides the photographer records. For local 

social net construction, it was done the using of the software UCINET, from Analytic 

thechnologies (a north American company). First of all, as an obtainet result, according to 

this studies, the characterization of the state of Mato Grosso was detached, foccusing on its 

environmental aspects in the level of biomes, putting in question its biodiversity and the 

livestock impacts. In a more restricted sense, it was done environmental diagnostics, through 

geomorphological, pedological and slope maps, endind in a thematic map of using and 

occupation. In this one predominated the using of APA environmental services by means of 

agriculture livestock. The social net built allowed us to show the dominantes aspects 

practiced by the earthworms category of buyers, whose joined to the miners and landlords 

imposed restrictions to the local productive arrangement changes, due the advances 

obtained by the ilegal earthworm trade, IT Falls is the importance of the study in question 

seeing that we put in tariff social, economical and environmental situation in APA region, 

allowing reflections around the using of environmental services and contributing to a tenable 

local production, for the human welfare, the elaboration of environmental planning purposals 

and the efective public political fot the Alto Paraguya territory.     

Key-words: Paraguay River, worms, Extraction, Extraction, Social Network 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação insere-se no âmbito do desenvolvimento sustentável e na 

linha de pesquisa em Relações Sócio-econômicas e Desenvolvimento Sustentável, a 

qual compreende estudos e pesquisas da relação sócio-econômica urbana e rural de 

interesse acadêmico do Programa de Mestrado em Ecologia e Produção Sustentável 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGoiás). Os estudos foram 

realizados entre 2012 e 2013.  

A elaboração desta pesquisa tem como base estudos utilizando abordagem 

qualitativa, segundo os Pressupostos de Lüdke e André (1985); Gil (2007), visando 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do município de Alto Paraguai, no 

estado de Mato Grosso, com o objetivo de aprimorar o diálogo entre os 

Minhoqueiros (extrativistas locais), empresários e organizações, através da 

adequada identificação e caracterização desses atores e da atividade de extração 

seletiva de minhocas silvestres nas Nascentes do Alto Rio Paraguai, localizadas na 

Unidade de Conservação da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai. 

Então, o foco desta pesquisa são as atividades extrativistas de minhocas, a 

sustentabilidade da região e as características socioambientais dos envolvidos na 

extração (VIEIRA et al., 2013).  

Assim, problematizou-se a situação socioambiental nessa área de Nascentes 

a qual possui importância ecológica, em contraste com a situação de degradação 

acelerada. Esse e outros motivos impulsionaram a elaboração deste trabalho, no 

qual se busca caracterizar a situação laboral dos atores sociais que, por ser um 

problema emergente, se tornou a linha mestre desta pesquisa. Portanto intencionou-

se saber qual a situação socioeconômica dos Minhoqueiros e as implicações 

ambientais consequentes da atividade de extração seletiva de minhocas silvestres 

na APA das Nascentes do Alto Rio Paraguai em Mato Grosso – Brasil (VIEIRA et al., 

2013). 

Para tanto, estruturou-se este trabalho em  3 (três) capítulos. A princípio se 

construiu as bases e procedimentos metodológicos, definindo o universo, a 

abordagem e as técnicas de coletas de dados. 

No primeiro capítulo procurou-se por meio de extensa revisão bibliográfica 

traçar um panorama dos cenários da chamada “nova economia” no estado de Mato 
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Grosso e de seus desdobramentos, capazes de influenciar direta ou indiretamente 

as práticas econômicas vivenciadas, os aspectos da economia agrícola, a 

caracterização física, a biodiversidade e os impactos ambientais do referido estado. 

No cenário desenhado, e em seus possíveis desdobramentos, a agricultura 

convencional assume papel estratégico, caracterizando um modelo patronal de 

produção, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da região, mas 

deixando consequências nos serviços ambientais. Retratou-se a evolução histórica e 

política da região, possibilitando resgatar as suas origens desbravadoras, que 

influenciaram as atuais características físicas, a situação da biodiversidade e 

provocaram impactos ambientais regionais e locais.  

Procurou-se caracterizar no contexto da sustentabilidade o avanço da 

agropecuária, da Mineração e do Extrativismo na situação da Biodiversidade no 

Mato Grosso e na APA em estudo.  No universo das diversidades de biomas – 

Cerrado, Pantanal e Floresta - e de suas importâncias ecológicas, contextualizou-se 

esses ambientes do ponto de vista holístico, enfocando da escala regional para a 

local. Não diferente do estado como um todo, a região da APA em Alto Paraguai/MT, 

vem sendo utilizada para a prática de atividades do agronegócio e da extração 

mineral (garimpo de ouro, diamante e outros minérios) influenciadas e determinadas 

pelas políticas e pelos produtores locais e regionais (VIEIRA et al., 2013).  

No segundo capítulo tratou-se também dos aspectos populacionais, 

econômicos e sociais do estado do Mato grosso e, mais especificamente, do 

município de Alto Paraguai/MT, onde se localiza a APA. Esse ponto foi aqui 

discutido exaustivamente por sua relevância nas estratégias e formas de uso e 

ocupação da paisagem. Caracterizou-se, nesta pesquisa, além dos aspectos físicos 

do estado do Mato Grosso, seus aspectos humanos, econômicos, sociais e políticos, 

para que se pudesse evidenciar as transformações executadas historicamente neste 

espaço, gerando impactos ambientais, relacionados ao desenvolvimento agrícola do 

estado do referido estado (VIEIRA et al., 2013). 

Neste mesmo capítulo enfocou-se também a caracterização física da região 

de estudo e do município de Alto Paraguai/MT (Brasil). Essa região foi delimitada 

pela abrangência da Unidade de Conservação de Uso Sustentável Área de Proteção 

Ambiental (APA) Estadual Nascentes do Rio Paraguai.  Utilizando como ferramenta 

de análise Geotecnologicas, realizou-se diagnóstico ambiental de toda a APA das 

Nascentes do Alto Rio Paraguai (VIEIRA et al., 2013).  
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Caracterizou-se através de dados primários e secundários os aspectos socio-

ambientais de Alto Paraguai/MT, mensurando-se as atividades humanas ali 

desenvolvidas e os impactos ambientais, específicos na região da APA Estadual das 

Nascentes do Alto Rio Paraguai. Todas as informações foram expostas por meio de 

registros fotográficos, contribuindo para a elaboração e apresentação nesta 

dissertação. Os mapas do diagnóstico físico permitiram criar planos de informações 

para a geração do mapa local de Uso e Ocupação da APA, no qual se verificou as 

suas Aptidões. 

No terceiro capítulo evidenciaram-se as categorias de profissionais envolvidos 

na atividade extrativista de minhocas na APA, possibilitando a construção de 

sociograma ou rede social local, por meio de software especializado em análises 

sociais, com o qual se identificou seus papéis no conjunto e na trama social e 

econômica, por meio dos resultados obtidos com as entrevistas semi-estruturadas. 

 

1  JUSTIFICATIVA  

 

A situação socioambiental na região das nascentes do Alto rio Paraguai, no 

município de Alto Paraguai/MT vem chamando a atenção de muitos pesquisadores, 

tendo em vista sua importância ecológica em contraste com a situação de 

degradação acelerada.  

Esses motivos impulsionaram a elaboração desta pesquisa em nível de 

mestrado e geraram a preocupação de direcionar os estudos para caracterizar a 

situação acima referida. Percebe-se que os problemas emergentes a saber são: 1) 

qual a situação socioeconômica dos Minhoqueiros; 2) quais as implicações 

ambientais decorrentes das atividades laborais extrativistas na APA Estadual das 

Nascentes do Alto Rio Paraguai em Mato Grosso (Brasil); e 3) quais as 

possibilidades de sustentabilidade para a região em questão? 

As atividades extrativistas na região da Área de Proteção Ambiental             

(APA) Estadual das Nascentes do Alto rio Paraguai, devido à forma indevida de 

exploração, culminaram em faltas de alternativas para ganho econômico, o que se 

evidencia na situação precária do município, no que diz respeito às suas condições 

socioeconômicas e ambientais. A região foi largamente usada e ocupada. 
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Assim definiram-se como objetos deste estudo os Minhoqueiros que vivem na 

APA Estadual das Nascentes do Alto rio Paraguai, no município de Alto Paraguai, no 

estado de Mato Grosso, enquanto sujeitos que exercem mudanças sobre os 

serviços dos ecossistemas, investigando os mecanismos de participação desses 

atores sociais, na sua atividade laboral de extração e comercialização de minhocas, 

identificando as possíveis forças de mudanças, levando a impactos socioambientais 

em decorrência do extrativismo. 

O município de Alto Paraguai/MT possui peculiaridades expressivas no seu 

contexto social, econômico, político e ambiental. Destaca-se pela sua potencialidade 

mineradora, que vem sendo utilizada em larga escala. As condições do uso e 

ocupação do solo e dos recursos naturais podem deixar consequências ambientais, 

tendo em vista as atividades de exploração dos garimpos de ouro e diamante. 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o contexto socioambiental e econômico da região da APA Estadual 

das Nascentes do Alto rio Paraguai no município de Alto Paraguai, procurando 

identificar e caracterizar os atores sociais (Minhoqueiros), para qualificar as suas 

atividades econômicas, formas de sobrevivência e as consequências ambientais 

devido a sua atividade laboral. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
a) Caracterizar os atores sociais (Minhoqueiros), com a preocupação de 

realizar diagnóstico social e econômico; 

b)  Identificar os conflitos socioambientais na região da APA das cabeceiras 

do Alto rio Paraguai (fatores indiretos de mudanças), alianças e demandas 

(necessidades) oriundas da extração de minhocas e seus impactos para a 

natureza; 
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3 METODOLOGIA 

 

Tomou-se como premissa delimitar a estudo a Área de Proteção Ambiental 

Estadual das Nascentes do Alto rio Paraguai – APA, nas imediações da BR 163/364 

que liga Cuiabá/MT a Santarém/PA, medindo aproximadamente 77.000 hectares. 

Salienta-se que a área urbanizada da cidade de Alto Paraguai está localizada dentro 

da área da APA (VIEIRA et al., 2013). 

3.1  Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, baseando-se nos 

pressupostos de Lüdke e André (1986); e de Gil (2007). O estudo caracteriza-se por 

ser predominantemente qualitativo, descritivo e de natureza exploratória (KÖCHE, 

2006). 

Segundo Vieira e Zouain (2004) apud Martins et al. (2009 p. 55) [...]“os 

métodos qualitativos trazem como contribuição uma mistura de procedimento de 

cunho racional e intuitivo capaz de ampliar a compreensão dos fenômenos”. 

Entende-se ainda que a abordagem qualitativa aqui a ser adotada tenha se 

afirmado como promissora possibilidade de investigação em pesquisas realizadas 

na área socioambiental (BARTUNEK; SEO, 2002). Esta pesquisa, nessa 

abordagem, caracteriza-se pelo enfoque interpretativo. Destaca-se que, neste 

estudo, observou-se o fato no meio natural, por isso é também denominada 

pesquisa “naturalística” (GIL, 2007).  

3.2 Levantamentos bibliográficos 

O levantamento bibliográfico foi realizado basicamente em bibliotecas físicas 

(nas bibliotecas da USP, UFRRJ, UFMT, PUC, UNICAMP e etc.) ou virtuais, com 

acesso online direto à literatura científica no portal de periódico da CAPES, SIELO e 

outras fontes de informações selecionadas através da lista qualis CAPES 2012. 

3.3 Trabalhos de Campo  

Para a identificação e caracterização dos Minhoqueiros e das regiões de Alto 

Paraguai/MT utilizou-se coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas, 

baseando-se nos pressupostos de Lüdke e André (1986); realizou-se também visitas 

in lócus às áreas da APA Estadual das nascentes do Alto rio Paraguai. Onde se 



23 
 

efetuaram registros fotográficos, utilizando máquina fotográfica SONY, modelo 

Cyber-shot, com zoon optical carl Zeiss 4x e 12.1 mega pixels de resolução. 

As perguntas abordaram os seguintes aspectos nesta pesquisa:  

1. Socioeconômico: nome, sexo, naturalidade, procedência, tempo de residência 

em Alto Paraguai, profissões anterior e atual, tempo de profissão, profissão 

mais rentável, habitação, renda pessoal e familiar, estado civil, número de 

filhos, escolaridade; 

2. Extração de Minhocas: locais de retirada, quando (períodos), por que pratica 

esta atividade, quanto retira por dia e quanto vende, para quem vende, para 

onde vão as minhocas, como retira, materiais que utiliza para a extração, 

quem está envolvido no processo, quem mais se beneficia, divisões do 

trabalho, se existe minhocultura na região; 

3. Ambientais: estado do solo, da cobertura vegetal, assoreamento, extração 

seletiva, APPs, Unidades de Conservação, áreas urbanas e rurais de 

extração; 

4. Rede Social Local das pessoas envolvidas no extrativismo. 

3.4  Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM). 
 

Intencionou-se neste estudo avaliar a sustentabilidade de acordo com os 

pressupostos da Avaliação ecossistêmica do Milênio (AEM), preocupando-se em 

identificar e caracterizar as atividades extrativistas dos Minhoqueiros de Alto 

Paraguai/MT e as conseqüências destas. 

Adotou-se neste estudo os conceitos preconizados pela AEM (Figura 1), para 

avaliar a sustentabilidade local, por intermédio das abordagens dos conceitos de 

ecossistema, bem-estar, serviços dos ecossistemas e forças de mudanças diretas e 

indiretas (Drives Forces).  

Millenium Assessment (2005 a,b apud Ferreira, 2009 p. 30), Curvo (2010 

p.11) destacam a importância dos serviços ambientais, os quais têm grande valor 

para a sociedade (no sentidos econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais) 

e que o uso indevido acarreta depredação ou perda, representando nítido impacto 

ao Bem Estar humano. Assim, adotam-se os conceitos de Millenium Assessment 

(2005 a,b); Ferreira (2009 p.30) e Curvo (2010 p.11) expostos a seguir: 

“Ecossistema. Um ecossistema é um complexo dinâmico de 
comunidades de plantas, animais e microorganismos e do meio 
ambiente não-vivo interagindo como uma unidade funcional. Os 
humanos são uma parte integral dos ecossistemas. Os 
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ecossistemas variam muito em tamanho; uma poça de água na 
cavidade de uma árvore e uma bacia oceânica, podem ser ambas 
exemplos de ecossistemas. 
Serviços dos ecossistemas. Os serviços dos ecossistemas são 
os benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas. Estes 
incluem serviços de produção como alimento e água; serviços de 
regulação como regulação de enchentes, de secas, da degradação 
dos solos, e de doenças; serviços de suporte como a formação dos 
solos e os ciclos de nutrientes, e serviços culturais como o recreio, 
valor espiritual, valor religioso e outros benefícios não-materiais. 
Bem-estar. O bem-estar humano tem constituintes múltiplos, 
incluindo materiais básicos para uma vida boa, liberdade e 
escolha, saúde, boas relações sociais, e segurança. Bem-estar é o 
oposto da pobreza, a qual foi definida como uma “privação 
pronunciada de bem-estar”. Os componentes do bem-estar, vividos 
e percebidos pelas pessoas, são dependentes da situação, 
refletindo a geografia local, a cultura e as circunstancias 
ecológicas. 
Forças de Mudança (Fatores). Uma força motriz ou "driver" é 
qualquer fator que muda um aspecto do ecossistema. Um força 
motriz direta influencia inequivocamente os processos de 
ecossistemas e assim pode ser identificada e medida em vários 
graus de precisão. Um força motriz indireta opera de modo mais 
difuso, freqüentemente alterando uma ou mais forças motrizes 
diretas, e a sua influência é determinada quando se compreende o 
seu efeito numa força direta. Tanto forças diretas como indiretas 
operam por vezes de forma sinergética (MA, 2005 a,b; FERREIRA, 
2009 p. 30; CURVO 2010 p. 11). 

Esses conceitos envolvem a interações e estratégias entre: 1. bem estar 

humano; 2. forças indiretas de mudanças;  3. forças diretas de mudanças; 4. 

serviços dos ecossistemas: 

 
Figura 1 – Indicadores de Sustentabilidade  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

Fonte: segundo MA ou AEM, (2005); FERREIRA, 2009 p.30) CURVO, (2010 p.12)                   
adaptado na demonstração nas estratégias e interações 
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REDUÇÃO DA POBREZA

- Condições de Vida;

- Saúde;

- Relações sociais;

- Segurança;

- Liberdade e Escolha.

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

- Produção (alimento, água e energia);

- Regulação (clima, água, controle biológico);

- Cultural (espiritual, estético);

- Suporte (produção primária, formação do solo)

FATORES DIRETOS DE MUDANÇA
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- Inputs Externos (Uso de fertilizantes, controle

de pragas, irrigação);
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- Mudanças Climáticas;

- Fatores Naturais Biológicos e Físicos

(evolução, vulcões, sismos, etc.).BIODIVERSIDADE
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3.5  Análise de Redes sociais – ARS 
 

Nesta pesquisa foi realizada a Análise de Redes Sociais (ARS), que permitiu 

a visualização do contexto social e dos canais de comunicação  entre os atores que 

compõem as tramas de interações de interesses individuais ou  coletivos por meio 

de suas relações. Os atores de uma rede social exercem papéis ou funções sociais 

que são determinantes nas relações de poder, gestão e controle das demandas e 

conflitos diante da governança sócio-ambiental. Cada Categoria de atores interage 

com outras, focalizando e defendendo seus interesses individuais e coletivos, numa 

cadeia de aprendizagem (NEWIG et al., 2010)  

O conceito de rede social está associado a estudos de sociólogos, psicólogos 

e de outros estudiosos, como Simmel (WASSERMAN & FAUST, 1994) e Moreno 

(DEGENNE; FORSÉ, 1999), que no início do século XX desenvolveram trabalhos 

que descrevem as estruturas sociais e as redes de filiação dos atores sociais. A 

Análise de Redes Sociais não é uma abordagem nova. Suas fundações mais antigas 

estão na Teoria dos Grafos e em parte da Sociometria, através do trabalho de 

Moreno, ainda na primeira metade do século XX (Scott, 2004). Assim em uma Rede 

Social ou Sociograma construído a partir da perspectiva da ARS envolve o conjunto 

de atores, determinados na Rede Social e representados como nós, os quais são os 

pontos representativos de cada indivíduo ou de seu conjunto. Os atributos são os 

papéis que cada membro da rede exerce na sociedade (Função Social), dentro de 

uma Categoria profissional, parentesco ou qualquer forma de ligação relacional 

indicada na rede. As ligações relacionais entre um ou mais membros de atores são 

representadas na Rede Social por intermédio de linhas ou setas, que indicam 

também as possíveis interações em comum ou de divergências, indicando, ainda, 

suas características individuais ou coletivas, seus interesses e suas alianças para 

buscarem a aprovação ou convivência social. Entendeu-se neste trabalho que o 

conhecimento é tácito e não é explicitado. Sendo assim, a principal forma de 

visualizá-lo é através da transferência do mesmo, sendo aqui compreendida como o 

contato entre as pessoas. Dessa maneira é relevante o entendimento de como se dá 

a interação entre as pessoas da organização ou no meio social 

 Por meio da técnica de ARS, conhecida também por Social Network Analysis 

(S.N.A.), é possível fazer essa compreensão. Através das informações foi possível 
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ter uma visão de como ocorre a transferência de conhecimento dentro da 

organização ou das relações sociais. 

Para Freeman (2004) na análise de redes sociais observa-se: 

 

[...] os atores sociais, seus papéis e suas ligações. A análise de rede 
social é uma ciência interdisciplinar especializada no comportamento. 
Ela está fundamentada na observação que os atores sociais são 
interdependentes e que as conexões entre eles possuem importantes 
conseqüências para cada indivíduo. (FREEMAN, 2004). 
 

Utilizou-se também nesta pesquisa, para a coleta de dados, entrevistas semi-

estruturadas – tendo por base o contexto das sucessivas indicações, denominadas 

de Snowlball – elaboradas para este trabalho e aplicadas aos atores. As indicações 

aconteceram ao final de cada entrevista, quando cada membro entrevistado que 

compõe o sociograma indicou possíveis atores potenciais a serem futuramente 

entrevistados. Isso permitiu concentrar em um universo de pesquisa com menor 

número de entrevistados e um público-alvo determinado pelos próprios atores. 

Como consequência das indicações ocorreram sucessivas repetições, 

desmerecendo novas demandas de entrevistados, pois os dados tenderiam a se 

repetir (ROWLEY, 1997). 

A rede social nesta dissertação foi construída utilizando-se o software 

UCINET, que elabora os padrões de relacionamentos da rede, bem como possibilita 

a visualização da posição/papel dos atores (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 

2002; 2003; VIEIRA, 2013; CURVO, 2010). A partir dessa rede e dos dados 

coletados determinou-se os Graus de Densidade, de Centralidade, Centralização e 

Intermediação de todos os Entrevistados. 

Segundo Cross e Parker (2004) os benefícios esperados da aplicação da 

técnica de S.N.A são os seguintes:  

a) Integrar a rede de pessoas que participam de processos;  

b) Identificar os indivíduos centrais de informação da rede 

pesquisada, incentivando-os para disseminar informações 

entre seus atores/pares;  

c) Permitir avaliar o desempenho de um grupo social que 

deve trabalhar de forma integrada, em prol da coletividade. 
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4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, ECONOMIA AGRÍCOLA, , BIODIVERSIDADE E 
IMPACTOS AMBIENTAIS EM MATO GROSSO 

 
  

Tomou-se como referência o processo histórico da colonização agrária, e 

entendeu-se aqui, que passou a vigorar como uma economia de base agrícola, onde 

prevalecem os grandes latifúndios, a agricultura mecanizada, a pecuária extensiva e 

produção visando a exportação. Nesse contexto, surgem os impactos 

socioambientais que foram visualizados, promovendo mudanças significativas sobre, 

a biodiversidade, as paisagens naturais e antropizadas e, ainda a sustentabilidade 

local. Por meio de mapas temáticos, utilizou-se de ferramentas de geotecnologias 

modernas para caracterizar o ambiente 

Percebeu-se que o Mato Grosso está inserido como maior estado agricultor 

do Brasil, mas que leva a consequências, evidenciando-se a degradação ambiental 

regional/local. Os municípios se empenham em aumentar a produção, geração de 

divisas e através da agricultura e da pecuária extensiva colocam em risco o 

equilíbrio natural dos ecossistemas. Formado por uma megadiversidade que o 

compõe, os biomas Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal, são assolados pela 

abertura de novas fronteiras, modificando esse estado natural dos ambientes. 

Pretendeu-se neste capítulo de dissertação contextualizar as relações da 

produção da agricultura de grãos e pecuária extensiva no estado de Mato Grosso e 

suas implicações sobre os aspectos da sustentabilidade e diversidade biológica . A 

sustentabilidade frente ao avanço da agropecuária e a situação da Biodiversidade 

em Mato Grosso, que por meio do entendimento do modelo de economia 

agropecuária discorreu-se sobre os impactos humanos nos biomas, permitindo 

realizar uma leitura analítica, crítica e objetiva do uso dos recursos naturais nas 

dimensões regionais e locais.  

A princípio tornou-se relevante propor discussões sobre sustentabilidade e  

biodiversidade na escala de biomas. Caracterizá-los de forma a conhecer seus 

aspectos físicos, mas envolvendo com os aspectos econômicos e da sua 

biodiversidade. Tomou-se como parâmetro a abrangência das unidades de 

paisagem dos biomas Pantanal, Floresta Amazônica e Cerrado, no estado de Mato 

Grosso, que não deixa de exibir cenário semelhante na APA Estadual das  

Nascentes do Alto Rio Paraguai/MT, que permitiram focalizar o município de Alto 

Paraguai/M. Assim, nesta pesquisa detectaram-se, através de revisões teóricas,  da 
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coleta de dados em campo e registros fotográficos, a base econômica, social e 

ambiental do estado do Mato Grosso, que não deixa de ser diferente dessa 

localidade, principalmente, no contexto do extrativismo de animais silvestres, no 

caso as minhocas, nas margens do rio Paraguai (APA), no município acima referido. 

 

4.1 Caracterização física do estado do Mato Grosso 

 

Em escala menor tomou-se como ponto inicial o estado de Mato Grosso, que 

está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. É um dos maiores estados 

brasileiros em extensão territorial de 903.366,192 km2 e tem 3.115.336 habitantes 

(Quadro 1), o que representava em 2012, 21,6% da população da região Centro-

Oeste (Quadro 1) e 1,6% do total da população brasileira. Localiza-se a oeste do 

Meridiano inicial de Greenwich e a Sul da Linha do Equador, tendo fuso horário - 4 

horas em relação à hora mundial GMT. A capital (Cuiabá) está localizada a 

15º35'55.36" latitude. e 56º05'47.25" longitude, sendo conhecida, por isso mesmo, 

como coração da América do Sul (IBGE, 2012).   

            Quadro 1 – População comparada dos estados da região Centro Oeste 

Estados População (mi/hab) 

Goiás 6.154.996 

Mato Grosso 3.115.336 

Distrito Federal 2.648.532 

Mato Grosso do Sul 2.505.088 

Total 14.423.952 

                              Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2012) 

 

Segundo a SEPLAN/MT (2008), o Estado apresenta diferentes tipos de 

climas. É predominante em todo ano o clima tropical super-úmido de monção, com 

alta temperatura na média anual, sendo esta maior que 24º Celsius (oC) e 

pluviosidade maior que 2 000 milímetros anuais; e o tropical, com chuvas no verão e 

inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no planalto.  Nos lugares com maior  

altitude, como na Chapada dos Guimarães, o clima passa a ser subtropical, com 

média anual mais baixa que no estado, não ultrapassando 17ºC, podendo chegar a 

0ºC. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso_hor%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/GMT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
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Possui uma vegetação em que predominam as florestas na porção norte, 

como prosseguimento da floresta amazônica, a Amazônia Legal. A zona de florestas 

compreende 47% da área do Estado. O Pantanal Mato-Grossense possui vegetação 

composta por cerrados e campos limpos, sendo que os cerrados abrangem 39% e 

os campos 14% do estado de Mato Grosso (COX e MOORE, 2009; ALMEIDA et al., 

2010). 

Segundo a SEPLAN/MT (2008), o maior divisor de águas da América do Sul 

está em Mato Grosso. Estende-se no sentido oeste-leste, separando as bacias 

platina e Amazônica, que são fluviais opostas, com suas vertentes, uma para o norte 

e outra para o sul.  

Segundo MMA/PNRH (2006), toda a extensa rede hidrográfica que se 

encontra no Mato Grosso abrange as maiores bacias hidrográficas do Brasil - Platina 

e Amazônica, cujas águas nessa região se acham separadas pela Chapada dos 

Parecis, pela Serra Azul e pela Província Serrana (Figura 2). Destaca-se a Bacia do 

Tocantins, na qual o tributário mais importante, em terras mato-grossenses é o Rio 

Araguaia. Cumprem desta forma, as chapadas mato-grossenses, o papel de divisor 

entre estas bacias hidrográficas.  

Figura 2 - Província Serrana (divisor de águas das Bacias Platina e Amazônica 
(região de Alto Paraguai/MT). 

 

 

                Foto: Dantas (2011) 
 

4.2 Caracterização da economia agrícola do estado do Mato Grosso 
 

Resgatando a história do Brasil, percebeu-se que a colonização1 e a 

ocupação do território brasileiro sempre utilizaram estratégias, nas esferas dos 

                                                           
1
 Este termo foi inicialmente empregado para designar as atividades exercidas pelos colonizadores no 

período das Grandes Navegações, quando os portugueses se estabeleceram no Brasil, na África e 

Na Ásia, tomaram terras e nelas desenvolveram a agricultura, a pecuária e o extrativismo e a 

mineração. Colono, que significa cava, habitante da colônia. A partir da década de 1970 esta 
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governos estaduais e federais, visando o povoamento e a exploração econômica de  

terras não habitadas, ainda, pelo processo civilizatório, sob o comando e 

responsabilidade oficial governamental ou da iniciativa privada. A intenção inicial era 

ocupar os espaços com baixa densidade populacional no interior no país, 

principalmente as regiões Norte e Centro Oeste, e desta forma, solucionar 

problemas do passado, como a ocupação definitiva destas terras e sua integração 

sócio-espacial com a nação, permeando a solução de conflitos agrários dos 

imigrantes, devido ao processo e acesso à posse de terras nas regiões de origem, o 

atendimento à demanda de mercados por matérias-primas e insumos entre outros 

(MENDES, 2012).  

Ainda para Mendes (2012) a estrutura política no período da colonização 

baseou-se em características fundamentadas no entendimento equivocado da 

ocupação de vazios demográficos. Acreditavam que estes deveriam ser 

incorporados ao mercado capitalista, como produtores, modernizados e 

redimensionados. Para os geopolíticos críticos dessa visão, os programas de 

colonização desconsideravam que esses espaços ditos vazios já eram povoados por 

índios, garimpeiros, posseiros, além de povos e comunidades tradicionais 

representados por extrativistas, pescadores, quilombolas e ribeirinhos. 

Segundo o Historiador Siqueira (2002) o período da ocupação do Centro-

Oeste e Norte do Brasil começou em 1937, quando o presidente Getúlio Vargas 

incentivou a população brasileira a se deslocar no sentido oeste do Brasil, para ir em 

busca das oportunidades que haviam sido iniciadas pelos Bandeirantes no Século 

XVII e naquele momento estavam esquecidas pelos cidadãos brasileiros. 

Assim, sob a ótica de uma segunda reconquista e ou redescoberta do 

território e no resgate do caráter das bandeiras nasceu a chamada Marcha para o 

Oeste2. Nesse contexto incentivou-se a abertura o desenvolvimento da pecuária de 

corte e de produção de leite, a abertura de novas fronteiras agrícolas e a 

intensificação da mineração. Preocupou-se com a construção de estradas e a 

criação de novos municípios, aumentando os incentivos fiscais e investindo no 

                                                                                                                                                                                     
conotação teve outro enfoque, sendo entendida como o processo de ocupação dos “espaços vazios” 

da região centro-oeste (Mato Grosso) e Amazônia (SIQUEIRA, 2002). 

2
 Projeto Governamental que buscava ocupar e integrar vastas regiões de Goiás, Mato Grosso e 

Amazônia ao restante da nação, bem como explorar suas riquezas (SIQUEIRA, 2002).  
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desenvolvimento de infra-estrutura e na implantação da indústria (KOHLHEPP, 

2002).   

Martins (2001 p. 33) refere-se à grande expansão territorial brasileira nas 

décadas de 1980 e 1990, com investimento de grande capital moderno, 

principalmente o da expansão da fronteira agropecuária na Amazônia. Faz 

importante afirmação de que os: 

 
[...] espaços ocupados por populações indígenas, que muitas vezes 
jamais haviam tido contato com o homem branco, e por populações 
camponesas pobres remanescentes das ondas de povoamento dos 
séculos XVIII e XIX, foram declarados espaços vazios pelo Estado 
nacional. Estímulos fiscais escandalosos foram concedidos a ricos 
grupos econômicos, nacionais e estrangeiros, para que fizessem uma 
ocupação moderna do território. Uma modernização postiça, 
pesadamente subvencionada pela sociedade brasileira, mais expressão 
da ineficiência da grande empresa do que de sua louvada eficiência 
(MARTINS, 2001 p.33). 

 

Segundo Ribeiro (2005), Passos (2007) e Mendes (2012) muitos foram os 

programas de incentivos através de projetos e planos estatais (Anexo 1). Por 

exemplo: Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE - 1980), Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural 

(PROBOR - 1973), Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR - 1966), Programa de 

Incentivo Fiscal para a Amazônia Legal, Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO - 1975), Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER - 1974), Programa Especial de 

Desenvolvimento do Pantanal (PRODEPAN – 1974 e 1978) e Programa de Pólos 

Agropecuários e Minerais da Amazônia (POLOAMAZÔNIA  - 1953). 

Os incentivos governamentais citados visavam à modernização da 

agropecuária e da mineração e à integração da região aos outros mercados 

internacionais. Esses elementos tiveram importantes consequências na dinâmica 

demográfica (Figura 3), na geração de passivos ambientais e no processo de 

redistribuição espacial da população. 

Figura 3 – Placa na BR 163 – Frigorífico Redentor – Guarantã do Norte/MT 

   
                           Foto: Lucimar Curvo (2012)  

13/12/2012 
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Segundo a SEPLAN (2012) o processo de colonização do estado de Mato 

Grosso teve início a partir da década de 1970, como a construção e pavimentação 

das BRs 163 (Cuiabá/MT – Santarém/PA) e 364 (Cuiabá/MT – Rio Branco/AC). A 

BR 163, que é importante rodovia brasileira, corta todo o estado de Mato Grosso e 

Pará, liga o Norte ao Centro-Oeste do Brasil e foi inaugurada em 1976, pelo então 

Presidente da República General Ernesto Geisel (Figura 4). 

Figura 4 a e b – Inauguração da BR 163 que liga Cuiabá/MT – Santarém/PA (1976). 
 

 
 

Foto a: Oliveira (2005): In Amazônia Revelada. Fonte foto b: Lucimar 
Curvo (ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO, 2012) 

 

A população no estado de Mato Grosso, em 1970 era de 598.879 habitantes e 

passou em dez anos para 1.134,230 habitantes, tendo um crescimento de 6,59% ao 

ano, e no período seguinte (1980 a 1991) chegou a 2.022,534 habitantes, crescendo 

uma taxa média ao ano de 5,4%. Observa-se que a população triplicou em apenas 

20 anos. Nos anos, de 1991 a 2000, alcançou 2.498,150 habitantes (Quadro 2), e 

com taxa média de crescimento em torno de 1,94 % a.a. 

 

Quadro2 – Evolução da população da Região Centro-Oeste por estados (1970/2012) 

 

Estados 

                                       População (mi/hab)   

1970 1980 1991 2000 2010 2012 

 

DF 537.492 1.176,935 1.598,415 2.043,169 2.570.160 2.648,532 

GO 2.414,325 3.125,354 4.012,562 4.994,897 6.003.788 6.154,996 

MT 598.879 1.134,230 2.022,524 2.498,150 3.033.991 3.115,336 

MS 996.821 1.393,019 1.778,741 2.075,275 2.449.024 2.505,088 

Total 4.547,517 6.829,538 9.412,242 11.611,491 14.056,963 14.423,952 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IBGE (2012) 

17/12/2012

2 

(a) (b) 
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Concorda-se com Conte e Ferreira Filho (2007) quando afirmam que a 

agricultura é muito importante para o crescimento econômico do Brasil. Este fato 

sempre é pauta de grande significância dentro da teoria econômica. Refere-se que  

para o Brasil a importância do agronegócio é destacada, visto que contribui nos 

saldos positivos da balança comercial, que propicia maior suporte, promovendo e 

contribuindo para a consolidação da estabilização da economia nacional. Ao 

contrário do que se pensava, a produção visa abastecer mercados externos e não é 

devido à variação (aumento) da população brasileira ou mundial. 

Em outro escopo concorda-se com a crítica de Oliveira et. al., (2010) que 

elucida que a fome e a miséria são questões que permeiam os debates em todo o 

mundo e são apresentadas como sendo problemas de resolução prioritária para as 

políticas atuais de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), 

sendo que acabar com a miséria das populações mundiais é o primeiro objetivo do 

milênio, junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

(ONU, 2006).  

Monteiro e Conde (2000) afirmam que a fome e a miséria são duas variáveis 

que estão associadas diretamente à [...] “renda familiar e à capacidade de utilização 

adequada desta renda”[...].  

Abramovay (2010) em trabalho crítico sobre o Malthusianismo destaca que a 

Teoria tornou-se expressão associada à postura aos grosseiros erros de previsão. 

Acredita que Thomas Robert Malthus (1766-1834) defendia os interesses dos 

produtores rurais britânicos de sua época, quando formulou a lei científica cujo 

resultado era o aumento da fome no mundo em função do crescimento populacional, 

configurou-se mais tarde como uma teoria errada. Sabe-se que as necessidades de 

produção são injustificáveis para o aumento da produção. Não diferente e não 

menos equivocado é justificar a fome por falta de alimento ou por deficiências na 

produção mundial de alimentos.  

Smrecsany (1982 p. 56) explica essa teoria, baseando-se no erro da Teoria 

Malthusiana, estabelecida pela associação entre as progressões aritméticas e 

geométricas da produção de alimentos e do crescimento populacional: 

[...] enquanto o crescimento populacional obedeceria a uma progressão 
geométrica, o aumento da produção agrícola teria um ritmo apenas 
aritmético. A consequência seria brutal, mas inevitável: somente as 
crises alimentares e a morte dos famintos conseguiriam adequar a 
satisfação das necessidades humanas às possibilidades produtivas da 
agropecuária (SMRECSANY, 1982 p. 56). 



34 
 

Sen (2001) aprofunda nas discussões acerca da produção de alimentos e da 

fome, estabelecendo novos paradigmas. Relaciona a pobreza, a fome e a miséria no 

mundo à falta de liberdade e de desenvolvimento. Afirma que o concreto das 

situações é a falta de acesso aos alimentos pelas populações que foi atenuada na 

metade do século XX, mas que ainda persiste. Esta situação tem influenciado as 

políticas públicas internacionais em sua forma de perceber a fome no mundo. 

Justifica que a fome nunca era provocada pela falta e/ou falha de produção de 

alimentos e, sim, oriunda das dificuldades de acesso a eles. Associa isto à falta de 

liberdade. Ensina que as possibilidades de acesso aos alimentos não estão ligadas 

tão somente à falta de dinheiro, ou seja, pobreza, mas também à falta de 

Democracia que influencia e determina as políticas públicas.  

Percebe-se que os custos sociais e ambientais da produção mundial de 

alimentos são enormes, principalmente tendo em vista que a mesma está em 

expansão. Continua crescendo nos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai 

e Uruguai), evidenciando-se e destacando-se a presença de empresas 

multinacionais nos segmentos de produção, industrialização e comercialização, que 

se estende em áreas de produção de sementes e financiamentos da produção do 

grão. O principal produto de interesse comercial é a soja, que visa o atendimento da 

indústria alimentícia, farmacêutica e química. Existem também derivados da soja que 

incluem farinha, sabão, cosméticos, resinas, solventes, tintas, anticoncepcionais, 

ração animal e, recentemente, a soja vem se tornando, também, uma alternativa 

para produção de biocombustíveis (DOMINGUES e BERMANN, 2012). 

Para Domingues e Bermann (2012) o aumento da área plantada tem sido 

direcionado no sentido norte, a partir da região central brasileira, ou seja, atingindo 

diretamente o ecossistema frágil correspondente aos Biomas Amazônia e Cerrado. 

Para os autores, a expansão de plantio da soja e de outros grãos gera impactos 

socioambientais, desde queimadas nessas áreas, a mudanças no uso da terra e à 

concentração latifundiária, entre outros. 

Avaliando dados da CONAB/IMEA (2012) verificou-se que aproximadamente 

10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional é representado pelo valor da produção 

agropecuária, que demonstra, a cada ano, seu potencial de crescimento pela própria 

evolução da produção agrícola, seja pela expansão das áreas de plantio, mas 

principalmente, pelos notáveis ganhos de produtividade, decorrentes do progresso 



35 
 

tecnológico, também responsáveis pela melhoria da qualidade dos produtos e pela 

redução de custos, o que favorece a competição no mercado internacional. 

É considerável o efeito multiplicador do setor agrícola e pecuário e sua 

participação no Produto Interno Bruto (PIB), quando se introduz o conceito de cadeia 

produtiva do agronegócio, envolvendo outros segmentos de importância comercial, 

industrial e de logística, que vai além da produção agropecuária. Destaca-se, por 

exemplo, o transporte, o armazenamento, o processamento industrial e a 

distribuição de derivados, o comércio e a prestação de serviços. 

Segundo dados do CONAB (2012) a safra brasileira de cereais, leguminosas 

e oleaginosas registrou 162,05 milhões de toneladas, superior em 1,2% à obtida em 

2011 (160,1 milhões de toneladas).  A área nacional colhida em 2012 foi de 49,9 

milhões de hectares, apresentando acréscimo de 2,5% frente à área colhida em 

2011. O IBGE ainda estimou a produção da safra para o ano de 2013 em 178,0 

milhões de toneladas, projetando aumento de 9,9% em relação à safra em 2012. 

Destaca-se o arroz, o milho e a soja, que são os três principais produtos dos 

cereais, leguminosas e oleaginosas (Figura 11) que são produzidos e consumidos 

no Brasil. Estes somados representam 91,0% da produção e respondem por 84,6% 

da área colhida. Em relação ao ano anterior, ou seja, 2011, o arroz apresenta uma 

redução na área de 11,9%; o milho, um acréscimo de 12,4% e a soja, um acréscimo 

de 3,3% (SEPLAN/MT, 2012). 

No Brasil o arroz é o alimento mais utilizado em todas as camadas sociais, 

fazendo parte da chamada cesta básica. Torna-se importante por executar relevante 

papel na dieta humana por possuir em sua constituição química uma proteína com 8 

(oito) aminoácidos essenciais3 para o balanceamento nutricional. Dentre os cereais, 

o arroz apresenta uma das maiores concentrações de lisina, resultando em balanço 

de aminoácidos mais completo (JULIANO, 1993; WALTER, et al., 2008; 

LEHNINGER et al., 2010).  

A união do arroz com o feijão, além de culturalmente ser a base alimentar da 

população brasileira, configura-se como uma complementação eficiente. O arroz é 

também rico em cisteína e metionina; o feijão, por sua vez, é rico em lisina e pobre 

nos outros dois aminoácidos citados (JULIANO et al., 1993; WALTER, et al., 2008 ). 

                                                           
3
 Tipo de aminoácido não sintetizado pelo corpo humano e que só é adquirido pela alimentação (LEHNINGER 

et al.,  2010) 
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O arroz é considerado uma fonte excelente de carboidrato, contendo quantidades 

desprezíveis de gordura e colesterol (CASTRO et al., 1999; WALTER, et al., 2008). 

 

Figura 5 – Cereais,  leguminosas e oleaginosas Área e Produção – Brasil 1980 a  

 
           Fonte: IBGE (2012)  

 

Comparando-se as grandes regiões brasileiras (Figura 5), o volume da 

produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresenta os seguintes números: 

Região Centro-Oeste com 43,4 %; Sul, 34,4%; Sudeste, 11,8%; Nordeste, 7,5% e 

Norte, 2,9% de toda a safra (IBGE, 2012). 

Em uma quinta avaliação efetuada pelo IBGE em 2012 (Figura 6), o estado de 

Mato Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos, com uma participação 

de 24,9%; seguido pelo Paraná, com 19,1% e pelo Rio Grande do Sul, com 12,1%, 

estados estes que somados representam 56,4% do total nacional.  

 
 

Figura 6 – Participação na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas 
Segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2012.  

 

 

Fonte: IBGE/LSPA (2012) 

 

Em uma visão geral da produção agrícola (figura 7), o estado de Mato Grosso 

tem se posicionado como o maior produtor (1º do ranking) de algodão, milho, soja, 
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gado bovino e girassol. Segundo o CONAB/IMEA (2012) apresentou em 2012 uma 

taxa de crescimento do PIB de 8%, sendo este de 57 bilhões de dólares e com Taxa 

Anual Crescimento (TAC) de 11%. Evoluiu de uma produção de 5,9 milhões/ton em 

1992/1993 para 38,2 milhões/ton em 2011/2012. Em 1992/1993 tinha área plantada 

de 2,7 milhões/ha, possuindo em 2011/2012 um total de 10,9 milhões/ha (CONAB, 

2012). 

     
Figura 7 – Visão geral da produção agrícola do Mato Grosso 1992/2012 

 

                          Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB/IMEA (2012) 
 

De acordo com a Figura 7 pode-se observar que a produção de milho (figura 

14) apresentou uma evolução de 13,8 ton em 2000 para 38,1 ton em 2012, tendo 

como área plantada 4,7 milhões/ha em 2000 e 10,9 milhões de ha em 2012 

(CONAB/IMEA, 2012). 

 

      Figura 8 – Evolução da área e produção de milho 1992/1993 a 2011/12  
 

 

                            Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB/IMEA (2012) 
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Nos dados da CONAB/IMEA (2012) evidencia-se o aumento na produção de 

algodão em Mato Grosso (figura 9), registrando uma TAC de 9% em relação a 2011. 

Na última década, elevou a produção 12,6 mi/ton desde a safra de 1999/2000, 

ou seja, de 8,8 mi/ton em uma área de 2,9 mi/ha passou para 21,4 mi/ton em uma 

área de 7,1 mi/ha em 2012. A área plantada subiu 4,2 mi/ha.  

        

Figura 9 – Evolução da área e produção de algodão 1999/2000 à 2011/12 

 
                            Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CONAB/IMEA (2012) 
 

 

Segundo o CONAB/IMEA (2012) a produção de algodão também apresentou 

aumento na TCA, registrando 16% na produção e 14% a mais de área plantada 

(figura15).  

Esses e outros dados estatísticos permitem destacar que houve um salto na 

economia agrícola do estado de Mato Grosso, constituindo participante efetivo no 

desenvolvimento econômico do país. Revelam, ainda, que os investimentos foram 

destinados para esse fim, ranqueando-o como produtor mundial de grãos. É 

evidente, como será tratado no contexto deste estudo, que esta posição permite 

ranqueá-lo, também, como importante estado que possui registros de muitas 

implicações sociais e ambientais. 

Observa-se nesse aspecto que Mato Grosso caracteriza-se, do ponto de vista 

agrícola, como sendo um Estado que utiliza essencialmente técnicas da “agricultura 

convencional”, em que prevalece a lógica de que exploração ao máximo da natureza 

sem dar a devida priorização os limites de seu uso. Desta forma, constatou-se que o 

plantio é direcionado para a monocultura focada em larga escala, provocando 

inúmeros problemas socioambientais locais e regionais (SALATI et al., 2006). 

Segundo Rodrigues (2004 p. 17), com o advento da sociedade fordista:  
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[...]caracterizada como o processo de produção e de consumo em massa 
no mundo, surge uma notória preocupação com as questões ambientais. 
Porém, fatores decorrentes deste processo, como industrialização, 
concentração espacial, modernização agrícola, crescimento populacional 
e urbanização, compuseram os principais pontos de pressão e de 
conscientização humana sobre a problemática ambiental global. 
Pietrafesa et al. (2011); Fernandes (2011); Sauer e Leite (2012) 
complementam que a expansão das lavouras brasileiras está 
intimamente associada com a expansão mundial de cultivos para os 
agrocombustíveis (RODRIGUES, 2004p.17).  

  
 

Sabe-se que os espaços agrícolas do mundo constituem áreas de conflitos 

que demandam diversos interesses de todos os envolvidos. Os movimentos sociais, 

ou seja, camponeses, agricultores familiares, povos indígenas, trabalhadores rurais 

e os sem-terra envolvidos em ocupações de terra, mulheres rurais, e outros 

trabalham a terra com técnicas mais sustentáveis ao meio ambiente (ALTIERI, 2004; 

ALTIERI e TOLEDO, 2011; ROSSET et al. 2012). Em contraste presencia-se o 

capital financeiro, as empresas transnacionais, e os setores privados nacionais 

promoverem a re-territorialização dos espaços rurais, usando os recursos naturais 

através de megaprojetos como: barragens, mineração em grande escala 

(BEBBINGTON, 2007, HOLT-GIMÉNEZ 2007), e monocultura de plantações 

(EMANUELLI et al., 2009). 

Assim, constata-se que Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, 

alcançando a cada ano maior produção por hectare. Em nítido contraste, a produção 

no estado de Mato Grosso tem custos de produção relevantes, não só econômicos e 

financeiros, mas também ambientais que raramente são citados e quase nunca 

mensurados (VIANA FILHO et al., 2010) 

Torna-se relevante concretizar como Figueiredo (2005) e Assad (2007) que a 

produção agropecuária do país em um espaço geográfico passa a ser importante 

para o planejamento ambiental, no que se refere à elaboração de políticas públicas, 

à logística de transporte e energia e à segurança alimentar, além de determinar a 

formação de preços e custos nos mercados interno e externo. 

 
4.3 A sustentabilidade frente ao avanço da agropecuária: a situação da 
Biodiversidade em Mato Grosso 

 

Longe de estancar ou limitar conceitos e definições, preocupou-se em 

promover reflexões acerca da sustentabilidade regional (Mato Grosso) e local (Alto 
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Paraguai), no que diz respeito aos históricos e atuais modelos impregnados na 

sociedade como desenvolvimentistas, juntamente com as políticas públicas, que 

concebem a exploração dos recursos naturais e a ocupação do território nacional.  

A sustentabilidade do ponto de vista holístico, não pode ser enquadrada ou 

engessada pela característica meramente econômica, mas sim, com entendimentos 

mais situalizados e focalizados no bem estar comum, como menos impactos diretos 

e indiretos sobre o meio ambiente, e equalizados na distribuição de renda, 

amparados por parâmetros de justiça e segurança alimentar e social. Esta pode ser 

aferida pela qualidade de vida de uma população, comunidade ou grupo social, 

entrelaçados nas suas relações sociais, de consumo e de competência gestora e de 

acesso aos bens e serviços públicos. Não há como falar em sustentabilidade em 

uma escala regional, onde prevalecem as políticas públicas para e de um estado 

produtor convencional, onde o ambiente é comprometido, há desemprego, baixa 

renda, falta de moradia (habitação) e falta de educação gratuita e de qualidade. 

Pelo fato de sustentar anseios e demandas, passa aqui a teorização do 

conceito de sustentabilidade, contextualizado em sistemas humanos, por analogia, 

por meio de outras ciências. Veiga (2010, p. 39) faz importante referência 

justificando as controvérsias acerca da idéia inicial de sustentabilidade. Então, a 

palavra sustentável possui forte conotação valorativa: reflete mais uma expressão do 

que todos querem, ou seja, expressa um conjunto de valores de quem a idealiza, 

mas de aceitação geral. Por isso mesmo as definições correntes de 

desenvolvimento sustentável são vagas e amplas o suficiente para poder encampar 

o máximo de condições que se possam requerer do processo de desenvolvimento: 

 
Embora campeiem debates sobre a noção de sustentabilidade em quase 
todas as áreas do conhecimento, eles obrigatoriamente têm suas raízes 
nas reflexões de duas disciplinas consideradas científicas: ecologia e 
economia. Na primeira, não demorou a surgir oposição à inocente idéia 
de que a sustentabilidade ecossistêmica corresponderia a um suposto 
“equilíbrio”. Controvérsia que com ainda mais rapidez desembocou em 
solução de compromisso, com a ascensão do conceito de resiliência: a 
capacidade que tem um sistema de enfrentar distúrbios mantendo suas 
funções e estrutura. Isto é, sua habilidade de absorver choques, a eles 
se adequarem, e mesmo deles tirar benefícios, por adaptação e 
reorganização. Um ecossistema se sustenta se continuar resiliente, por 
mais distante que esteja do equilíbrio imaginário.  
Foi essa convergência teórica que levou à comparação entre a 
biocapacidade de um território e as pressões a que são submetidos seus 
ecossistemas pelo aumento do consumo de energia e matéria por 
sociedades humanas e suas decorrentes poluições. Comparação que dá 
base à Pegada ecológica como indicador de tão fácil compreensão que 
se torna cada vez mais popular (VEIGA, 2010, p 39). 
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Romeiro (2001, p.6) argumenta e relaciona a sustentabilidade com o conceito 

de “capacidade de carga” do planeta. Para este autor os problemas gerados pelas 

atividades humanas no ambiente são em função desta. Define e argumenta mais 

profundamente que a capacidade de carga de um ambiente interfere na 

sustentabilidade e que ela: 

 

[...] não poderá ser ultrapassada sem que ocorram grandes catástrofes 
ambientais. Entretanto, como não se conhece qual é esta capacidade de 
carga, e que será muito difícil conhecê-la com precisão, é necessário 
adotar uma postura precavida que implica agir sem esperar para ter 
certeza. Nesse sentido, é preciso criar o quanto antes as condições 
socioeconômicas, institucionais e culturais que estimulem não apenas 
um rápido progresso tecnológico poupador de recursos naturais, como 
também uma mudança em direção a padrões de consumo que não 
impliquem o crescimento contínuo e ilimitado do uso de recursos 
naturais per capita (ROMEIRO, 2001 p. 6).   

  

A Revolução Industrial aumentou a capacidade da humanidade de 

intervenção, afirmando que esta ainda continua a aumentar sem cessar. Releva que 

os aumentos das intervenções levaram a muitos danos ambientais (ROMEIRO, 

2001).  Romeiro (2001, p. 6,) enfatiza que: 

 
[...] em muitas situações os meios para que a humanidade afastasse a 
ameaça imediata que estes danos pudessem representar para sua 
sobrevivência e, com isso, retardasse a adoção de técnicas e 
procedimentos mais sustentáveis   (ROMEIRO, 2001 p. 6,) 

 
Segundo Van Bellen (2004 p. 73), a sustentabilidade: 

 
[...] requer um padrão de vida dentro dos limites impostos pela natureza. 
Utilizando uma metáfora econômica, deve se viver dentro da capacidade 
do capital natural. Embora o capital natural seja fundamental para a 
continuidade da espécie humana sobre a Terra, as tendências mostram 
uma população e consumo médio crescentes, com decréscimo 
simultâneo deste mesmo capital. Estas tendências levantam a questão 
de quanto capital natural é suficiente ou necessário para manter o 
sistema. A discussão destas diferentes possibilidades é que origina os 

conceitos de sustentabilidade forte e fraca (VAN BELLEN, 2004 p. 
73). 
 

Dentre os encontros históricos voltados à preocupação ambiental, 

apresentado por Jacobi (2005); Melo et al. (2012) são o Clube de Roma4, o encontro 

                                                           
4
 O Clube de Roma é um grupo de pessoas influentes que se reuniram para debater um vasto 

conjunto de assuntos relacionados a política, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente. 
Foi criado em 1968 pelo industrial italiano Aurelio Peccei e pelo cientista escocês Alexander King. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3cia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_King&action=edit&redlink=1
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de Estocolmo, e sua sequência no Rio 925, no Rio de Janeiro, em que se enfocou o 

planejamento e que se utilizou sistematicamente pela primeira vez a palavra Eco-

desenvolvimento e os princípios para a sustentabilidade foram evidenciados 

mundialmente. Mais tarde, Sachs (2007) delineou os aspectos fundamentais que 

deveriam guiar o desenvolvimento, sendo eles: 

a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as 

gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema 

social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas; f) 

programas de educação. Segundo Jacobi (2005), o tema da sustentabilidade 

confronta-se com o paradigma da “sociedade de risco”6. Isso implica a necessidade 

de se multiplicarem as práticas sociais baseadas no fortalecimento do direito ao 

acesso à informação e à educação ambiental em uma perspectiva integradora. 

Também, demanda aumentar o poder das iniciativas baseadas na premissa de que 

                                                                                                                                                                                     
Ficou em evidência a partir de 1972, com a publicação do relatório conhecido como Os Limites do 
Crescimento, elaborado por uma equipe chefiada por Dana Meadows. O relatório, que ficaria 
conhecido como Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows, tratava de problemas cruciais 
para o futuro desenvolvimento da humanidade tais como energia, poluição, saneamento, saúde, 
ambiente, tecnologia e crescimento populacional (JACOBI, 2005). 
5
 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

conhecida também como ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra foi realizada entre 3 e 14 de 

junho de 1992 no Rio de Janeiro, reunindo aproximadamente cem chefes de Estado que discutiram 

meios de conciliar o desenvolvimento dos países sem comprometer o futuro ambiental, preocupando-

se com a conservação e preservação dos recursos naturais. A Conferência do Rio consagrou o 

conceito de desenvolvimento sustentável (eco-desenvolvimento) e contribuiu para a mais ampla 

conscientização de que os danos ao meio ambiente eram majoritariamente de responsabilidade dos 

países desenvolvidos (JACOBI, 2005). 

6
 A Sociedade de Risco: na Obra “rumo a uma nova modernidade” (no original Risikogesellschaft: 

Aufdem Weg in eine andere Modern) o escritor e sociólogo Ulrich Beck publicou pela primeira vez na 
Alemanha em 1986. Em A Sociedade de Risco de Beck defendia a ruptura da modernidade, sendo 
esta responsável por afastar da sociedade industrial clássica, surgindo a sociedade (industrial) do 
risco. Esta ruptura profunda tanto quanto a que foi exercida pela sociedade industrial sobre o modo 
feudal de produção. A sociedade industrial criticou as práticas sociais típicas da tradição, e a 
sociedade de risco, por sua vez, questiona as premissas da sociedade industrial. Estes dois 
momentos são chamados por Beck, respectivamente de modernização da tradição (ou modernização 
simples) e modernização da sociedade industrial (ou modernização reflexiva). Nesta fase de 
desenvolvimento da sociedade moderna os riscos sociais, políticos, econômicos e industriais tomam 
proporções cada vez maiores escapando da alçada das instituições de controle e proteção da 
sociedade industrial. Os problemas da sociedade industrial de risco foram gerados pelo próprio 
avanço técnico-econômico. O processo de modernização volta-se para si mesmo como tema e 
problema através da reflexividade (BECK, 1998).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moderniza%C3%A7%C3%A3o_reflexiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reflexividade
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um maior acesso à informação e transparência na administração dos problemas 

ambientais urbanos pode implicar na reorganização do poder e da autoridade. 

Assim, o que se percebe é a controvérsia de ter como opção crescer 

(desenvolver) e no mesmo processo colocar como necessário o uso planejado dos 

recursos naturais, ou seja, de conservar e preservar o meio ambiente de forma 

racional. Então, o crescimento sustentável provê os dois: crescimento com 

conservação; e assim se qualifica como um objetivo social eticamente legítimo 

(ALVAREZ; MOTTA, 2010) e de promover a distribuição de renda com maior 

equidade, não sendo assim, a possibilidade de sustentabilidade torna-se inviável.  

Na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, (Rio-92), foi evidenciada a 

ideia de aferir a sustentabilidade com indicadores. A proposta era definir padrões 

sustentáveis de desenvolvimento que considerassem aspectos ambientais, 

econômicos, sociais, éticos e culturais. Para isso, tornou-se necessário definir 

indicadores capazes de medir, monitorar e a avaliar a sustentabilidade. Apesar da 

existência de várias propostas metodológicas nesse sentido, inclusive no Brasil, 

entende-se que os debates e exercícios para a aferição da sustentabilidade ainda 

estão começando, pois até aqui é inexistente um consenso acadêmico sobre uma 

proposta que avalie o que é sustentável, no tempo, no espaço e em uma escala 

geográfica (DIAS, 2011). 

Nascimento e Fernandes (2008) referem-se à impossibilidade de resolver os 

crescentes e complexos problemas socioambientais e reverter suas causas sem que 

ocorra uma grande mudança nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no 

aspecto econômico do desenvolvimento. 

Nesse contexto, os autores acima se deparam com demandas sociais de uma 

nova natureza, novas necessidades, novos valores que emergem em decorrência da 

crise socioambiental. Percebe-se também que a disseminação de situações de 

incerteza exige do Estado, ou seja, de nosso aparato político-administrativo, ações e 

intervenções para a vida pública, colocando em evidência a notória perda histórica 

de capacidade do Estado de manter os sentidos principais de regulação e controle 

da dinâmica social e ambiental e de propiciar políticas públicas eficazes que vão ao 

encontro dessas novas demandas e aos interesses da sociedade.  

Para Romeiro (2012 p. 76), há necessidade de políticas voltadas e inseridas 

na questão ambiental mais eficiente, em que o poder público: 
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[...] cria as condições, por meio da precificação, para que os agentes 
econômicos “internalizem” os custos da degradação que provocam. 
Garantir a “sustentabilidade” seria, em última instância, um problema de 
alocação intertemporal de recursos entre consumo e investimento por 
agentes econômicos racionais, cujas motivações são fundamentalmente 
maximizadoras de utilidade (ROMEIRO, 2012 p. 76) 

 

Entende-se que a dinâmica da ordem mundial tem sido profundamente 

definida, do ponto de vista ecológico, pelas necessidades e emergentes e intensa 

gama de problemas socioambientais, sobre a biodiversidade e sustentabilidades 

globais e locais.  

Em uma análise menos abrangente e mais quantitativa deste cenário e a 

partir dos dados ICMBio/MMA (S/d), caracteriza-se o Brasil por possuir a maior 

biodiversidade do mundo: são mais de 100 mil espécies de invertebrados e 

aproximadamente 8.200 espécies vertebrados (713 mamíferos, 1826 aves, 721 

répteis, 875 anfíbios, 2.800 peixes continentais e 1.300 marinhos), das quais 627 

estão listadas como ameaçadas de extinção, sendo, uma obrigação do poder 

público e da sociedade evitar que sejam extintas. 

Para Cunha (2006) o estado de Mato Grosso e a criação de seus municípios 

estão intimamente ligados aos ciclos econômicos vivenciados no estado, iniciado 

pelos bandeirantes paulistas.  Enfatiza que a partir do século XVII as terras do 

interior do Brasil passaram a ser exploradas7 definitivamente. Conclui-se então, que 

a partir dessa exploração houve forte pressão sobre a biodiversidade no estado de 

Mato Grosso, colocando, muitas vezes, espécies animais e vegetais em risco e 

gerando ameaças a seu equilíbrio.  

Em um contexto mais regional percebe-se, através de dados compilados pela 

SEMA/MT (2010), que o imenso patamar de diversidade do estado de Mato Grosso 

é representado por três Biomas brasileiros, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal 

(figura 16). A Amazônia é o maior em extensão, com 480.215 Km2 (53,6%). Já o 

Cerrado possui uma área de 354.823 km2 (39,6%). A menor área é do Pantanal, 

apresentando 60.885 km2 (6,8%), na porção sul do estado de Mato Grosso (Figura 

                                                           
7
 O desbravamento e a povoação das terras brasileiras foram iniciados por expedições pioneiras 

chamadas de Entradas e Bandeiras. As Entradas geralmente eram expedições oficiais, ou seja, 

foram organizadas pelo governo da autoridade colonial. Já as Bandeiras tinham motivação particular, 

isto é, foram organizadas e comandadas pelos colonos que se estabeleciam nos povoados (BUENO, 

2009). 

http://educacao.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.jhtm
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10). O bioma Amazônia ocupa a porção norte do estado com vegetação 

predominantemente constituída de florestas (floresta umbrófila, florestas estacionais, 

campinarana florestada) (SEMA, 2010). 

 

Figura 10 – Mapa dos Biomas mato-grossenses – Fonte: SEMA/MT (2009) 

 

 Fonte: (SEMA/MT, 2009) 
 

4.3.1 A Biodiversidade do Cerrado no estado do Mato Grosso 

 

Segundo Klink e Machado (2005); EMBRAPA (2007), o Cerrado localiza-se 

na porção central do estado de Mato Grosso (Figura 16), reúne formações florestais 

(cerradão, florestas estacionais) e principalmente savânicas (cerrado, campo 

cerrado, campo limpo, campo de murundus). As árvores caracterizam-se por serem 

tortuosas, devido às condições do solo (Figura 17). 

      Figura 11 – Cerrado Stricto Sensu – Município de Chapada dos Guimarães/MT 

 
      Foto: Lucimar Curvo (2013) 
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área 

apenas pela Amazônia. No território nacional, com 21% da área total (Figura 18). O 

termo Cerrado é comumente utilizado para agrupar o conjunto de vários 

ecossistemas (as matas, as savanas, os campos e as matas de galeria) que ocorrem 

no Brasil Central (figura 12).  

 

Figura 12 – Mapa da distribuição espacial do bioma Cerrado no território Brasileiro. 

 

Fonte: (EMBRAPA, 2007)  

 

O Cerrado caracteriza-se por apresentar clima estacional, com um período 

chuvoso, de outubro a março, seguido de período seco, durante os meses de abril a 

setembro. Tem precipitação média anual de 1.500mm e as temperaturas são 

geralmente amenas ao longo do ano, entre 22oC e 27oC em média. Os 

remanescentes de Cerrado que desenvolveram-se sobre solos muito antigos, 

intemperizados8, ácidos, pobres em nutrientes, com altas concentrações elevadas 

de alumínio, que se acumulam nas folhas (KLINK, 2005)  

Segundo Ratter et al. (2003), no cerrado, 44% da flora é endêmica9 (Tabela 1) 

sendo, nesse sentido, a mais diversificada savana tropical do mundo. O Cerrado 

                                                           
8
 O termo intemperismo é utilizado para designar conjunto de alterações físicas e químicas a que 

estão sujeitas as rochas na superfície da Terrena, ocasionando a formação do relevo e dos solos 
(POMEROL et al., 2012). 
9
 Nas Ciências Biológicas denomina-se endemismo (do grego endemo que designa indígena) ao 

conjunto dos seres vivos que ocupam uma região específica. Em conceito mais envolvido com a 

Biologia Evolutiva, percebe-se que os aspectos de co-evolução são em geral características do 

endemismo, sendo este definido pela história geológica como sendo resultado da separação de 
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possui uma grande diversidade de ecossistemas e alternância de espécies. 

Revelou-se por meio de inventário florístico que das 914 espécies de árvores e 

arbustos registradas em 315 localidades de Cerrado, somente 300 espécies ocorrem 

em mais do que oito localidades, e 614 espécies foram encontradas em apenas uma 

localidade (RATTER et al., 2003). Há registro de 12.600 espécies de plantas, 199 

mamíferos, 830 tipos de aves, 180 de répteis, 150 de anfíbios e mais de 1.200 

espécies de peixes diferentes no cerrado (Tabela 1). 

 
 Tabela 1 – Biodiversidade do Cerrado 

  
Número de espécies 

Espécies em relação a 
média do Brasil (%) 

Plantas  12.600                   12 

Mamíferos 199                   37 

Aves 830                   49 

Répteis 180                   50 

Anfíbios 150                   20 

Peixes 1.200                   40 

    Fonte: Elaboração própria partir de dados do MMA (2013) 
 

Na revisão da fauna de mamíferos aponta um número de espécies maior do 

que as catalogações anteriores – cerca de 199 espécies para o bioma Cerrado 

(MARINHO-FILHO et al., 2002), a riqueza desta população é relativamente pequena. 

Os mamíferos registrados para o cerrado são principalmente encontrados quando 

estão associados ou restritos aos fragmentos florestais ou matas de galeria 

(REDFORD; FONSECA, 1986). Já a avifauna é rica (> 830 espécies), mas o nível de 

endemismo é baixo (3,4%). Os números de peixes, répteis e anfíbios são elevados.  

Os invertebrados são pouco conhecidos, mas estima-se que a riqueza no 

Cerrado alcance mais de 90.000 espécies (DIAS, 1992); há também indicações da 

presença de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins da região 

Neotropical (CAVALCANTI; JOLY, 2002). Segundo Amabílio Camargo, biólogo da 

EMBRAPA CERRADOS: "A diversidade biológica do Cerrado está ainda na fase de 

caracterização, não sabemos ao certo quantas ou quais espécies existem. Há 

apenas estimativas, especialmente quando se fala de invertebrados". O Cerrado é 

                                                                                                                                                                                     
espécies, que passaram a reproduzir em regiões diferentes, dando origem a espécies com formas 

diferentes de evolução (BEGON et al., 2007)..  
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um dos hotspots mundiais de biodiversidade (MYERS et al., 2000; SILVA; BATES, 

2002). Pelo menos 137 espécies de animais que ocorrem no bioma estão 

ameaçadas de extinção (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003; HILTON-TAYLOR, 

2004) em função da grande expansão da agricultura e intensa exploração local de 

produtos nativos.  

Constatou-se na área de abrangência e influência da APA estadual das 

Nascentes do Alto Rio Paraguai, onde se localiza o município de Alto Paraguai/MT 

do que para produções agrícolas, aplicam-se fertilizante e calcário aos solos do 

Cerrado ali encontrados. Mesmo sendo pobres, os solos não são obstáculos para o 

uso de grandes extensões de terra pela agricultura convencional, especialmente a 

cultura da soja, milho, algodão e a bovinocultura, que são os principais produtos de 

exportação do estado de Mato Grosso e do Brasil.  

Percebem-se amplas transformações ocorridas nas paisagens da APA e no 

seu Cerrado e há situação de ameaça a muitas de suas espécies. Essas mudanças 

geraram danos ambientais – extinção da biodiversidade10, invasão de espécies 

exóticas e fragmentação de habitats 11, poluição de aquíferos, erosão dos solos, 

alterações nos regimes de queimadas, degradação de ecossistemas de importância 

ecológica, desequilíbrios no ciclo do nitrogênio e do carbono e possivelmente 

modificações climáticas regionais, apesar do fato do Cerrado ser um ecossistema 

adaptado ao fogo, às queimadas utilizadas para estimular a rebrota das pastagens. 

(KLINK; MOREIRA, 2002; KLINK; MACHADO, 2005). 

 

4.3.2 A importância  da conservação da biodiversidade do Pantanal de Mato Grosso  

 

O Pantanal situa-se entre os paralelos 16° e 21° S e os meridianos 55° e 58° 

W. Abrange uma parcela dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A sua 

porção inicial está intimamente associada às suas Nascentes, na região de Alto 

Paraguai/MT, declarada como Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual das 

Nascentes do Alto rio Paraguai. O rio Paraguai é o principal formador do Pantanal. 

                                                           
 
11

 Designa as espécies em termos de origem são nativas de uma outra área, ou seja, uma espécie 

que é colocada pelo homem em uma área onde ela não existia originalmente (BEGON et al., 2007). 
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O Pantanal originado em seu curso inicial tombada APA é em escala menor 

divido em 10 sub-regiões (Figura 13), sendo três em Mato Grosso: Pantanais de 

Poconé, de Cáceres e de Barão de Melgaço. 

 
Figura 13 - Sub-regiões do Pantanal, sendo suas nascentes, ou seja, cabeceiras, 
localizadas na APA estadual. 

 

                              Fonte: Silva et al. (2000) 

 

Guarim Neto (1991) menciona a importância ecológica do Parque Nacional do 

Pantanal mato-grossense e aponta que esta região, ao longo de sua história, tem 

recebido as atenções de estudiosos das diversas áreas de conhecimento 

preocupados com o processo de perturbação que estava ocorrendo. Em seu entorno 

avançou as propriedades que visavam a produção de grãos, soja, milho e sorgo, e a 

pecuária extensiva de corte. O garimpo de diamante e ouro estiveram em plena 

atividade, com progressivo desmatamento, queimadas e conseguente 

assoreamentos e perda da biodiversidade.   
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Figura 14 (a) – Rodovia Zelito Dorilêo    14 (b) – Acesso ao Pantanal De Poconé/MT 

  

 Fotos: (LUCIMAR, 2013) 
Figura 15 – Pantanal de Cáceres              Figura 16 – Pantanal de Barão de Melgaço 

  
                        Foto cedida por Lima (2010)              Foto: Projeto Arca de Noé 

 

Guarim Neto (1991) cita Adárnoli (1982) e Silva (1995) que discutem as 

diversas interações biológicas dos ecossistemas pantaneiros. Essas interações, 

segundo Silva (1995) e Moraes et al., (2012), são de relevante importância para o 

Pantanal, onde existe um regime de inundação que está intimamente associado à 

intensidade das chuvas e a sua topografia, que se caracteriza por ser uma extensa 

planície com pequena declividade, que propicia ambientes ricos em biodiversidade 

gerando interações entre a fauna, flora e ambiente (Figura 17). 

 
Figura 17 – Interações à margem direita da Rodovia Transpantaneira no Pantanal de 
Poconé/MT 

 
 

Foto (LUCIMAR CURVO, 2013) 
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A dinamicidade do sistema de inundação periódica do bioma Pantanal 

favorece a alimentação de diversas espécies de animais, principalmente aves (figura 

17). Essa inundação torna-se importante para a formação dos fatores dos 

ecossistemas (bióticos e abióticos), e, consequentemente, às composições de fauna 

e flora, específicas das unidades de paisagem. Além do fator natural, esclarece que 

essa dinâmica de alagamento influencia nas atividades da agropecuária, 

principalmente naquelas relacionadas ao manejo do gado que, em geral, leva à 

movimentação contínua destes para as regiões não alagadas (SILVA, 1995; 

MORAES et al., 2012).  

O Pantanal12 é um dos ecossistemas mais ricos em Biodiversidade do estado 

de Mato Grosso e do Brasil. Estende-se pelos estados do Mato Grosso (região sul), 

Mato grosso do Sul (Noroeste), e pelos países: Paraguai (Norte) e Bolívia (Leste). 

Ao todo são aproximadamente 228 mil quilômetros quadrados. Segundo a UNESCO 

(2000), em função de sua importância e diversidade ecológica, o Pantanal é 

considerado como um Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, fato não 

observado pelos exploradores. 

Segundo dados da SEMA/MT (2010), o Pantanal é o bioma com menor 

representação em área no estado de Mato Grosso, mas apresenta espaços 

florestais com grande diversidade de espécies, como o Cambarazal (Vochysia 

divergens), o Paratudal (Tabebuia auralizadoea).  

O Pantanal mato-grossense está situado em um relevo de planície, localizado 

especificamente na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraguai (figura 19). Recebe uma 

grande influência do Rio Paraguai e seus afluentes, que alagam a região formando 

extensas áreas inundáveis periodicamente (pântanos), o que, como já mencionado, 

favorece a existência de uma rica biodiversidade. A época de chuvas que acarretam 

as cheia nos rios intendificam durante os meses de novembro a abril. O clima do 

Pantanal é úmido, com alto índice pluviométrico, muito quente no verão e ainda seco 

e frio na época do inverno (SEMA/MT, 2010).  

A região do Pantanal é inundada periodicamente, tendo pulso de inundação 

definido pelas chuvas, com níveis de cheia, seca, vazante e enchente (Figuras 18 a 

21), o que altera a paisagem e a ecologia do ambiente sazonalmente. 

                                                           
12

 O pantanal é reconhecido pela Convenção Ramsar (Convenção sobre Zonas Úmidas de 

Importância Internacional) como um sítio de significativa importância ecológica por abrigar muitas 

espécies de peixes e aves aquáticas (SEMA, 2010). 
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Figura 18(a) - Período de cheia                       19 (b) Período de seca  

 

   Fotos: Lucimar Curvo (2013) – Pantanal de Poconé/MT (Rodovia Transpantaneira) 
 

     Figura 20 (c) Período de Vazante                21 (d) Período de Enchente 

 

  Fotos: Lucimar Curvo (2013) – Pantanal de Poconé/MT (Rodovia Transpantaneira) 
  

Na estação chuvosa, os rios da bacia e seus afluentes represam e dão origem 

a enormes extensões de planície em que as plantas ficam submersas, ou seja, são 

recobertas pela água. Esses ambientes represados são locais para reprodução e 

alimentação de muitas espécies. Nas partes da paisagem mais alta formam os 

capões e as cordilheiras, onde permanecem secos, tendo importância ecológica, 

pois servem de abrigo e refúgio para animais terrestres (Figura 22). 

 
Figura 22 – Região alta (cordilheira) margem direita da Rodovia Transpantaneira no       
Pantanal de Poconé/MT. 

 

                          Foto: (LUCIMAR CURVO, 2013) 
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Estes pulsos de inundação favorecem o aparecimento de muitas espécies, 

formando os ninhais de aves (Figuras 23), favorecendo a aglomeração de 

populações de fauna migratória. Ainda nas lagoas, no período de vazante e de seca, 

aparecem muitas espécies de peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e outros animais 

aquáticos (THÉRY e  MELLO, 2005; RESENDE, 2008; PAULO, 2011). 

 
Figuras 23 – Biodiversidade de aves no Pantanal de Poconé/MT (Rodovia 
Transpantaneira) 

    

   
                             Foto: (LUCIMAR CURVO, 2013) 

 

Entende-se que a dinâmica das águas venha a ser fator determinante da 

biodiversidade existente no Pantanal. Sua longa duração e sazonalidade exigem 

inúmeras adaptações e estratégias de sobrevivência relacionadas com as 

características ambientais locais (RESENDE, 2008; PAULO, 2011).   

 Rossetto e Brasil Junior (2003) reforçam que o regime tropical de chuvas 

intensas caracteriza-se por dois períodos distintos o chuvoso, que vai de outubro a 

março, e outro seco, no período de abril a setembro. Então, o Pantanal mato-

grossense atravessa período de inundações, em aproximadamente três a cinco 

meses ao ano.  

Ainda enfatizam que a baixa altimetria do relevo, constituído por terrenos com 

relevos aplanados, variando de 80 a 150 metros, e a presença do Rio Paraguai e 

seus afluentes, determinam uma paisagem denominada por Rondon (1972) de [...] 
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grande teatro inundável devido à mutabilidade dos cenários naturais nas diferentes 

épocas do ano (RONDON, 1972 apud ROSSETTO e BRASIL JUNIOR, 2003). 

Rossetto e Brasil Junior (2003) afirmam também que a rotina das atividades 

cotidianas dos seres humanos no pantanal é determinada pelas variações sazonais 

do clima e pelas condições geomorfológicas e hidrográficas, influenciando nas 

formas de vida dos moradores locais, sendo por isso chamados de Pantaneiros. Os 

sucessivos ritmos das águas nos pantanais deram origem a saberes locais que 

determinaram, por mais de trezentos anos, a prática da pecuária como sendo, no 

local, a principal atividade econômica (Figura 24), alterando minimamente as 

condições ecológicas, realizando um tipo de um manejo natural. A pecuária 

tradicional praticada no Pantanal de Mato Grosso caracteriza-se pela criação de 

gado de forma extensiva. Os rebanhos são soltos em pastagens naturais, exigindo 

poucos cuidados por parte do fazendeiro, sendo percebida como a grande 

responsável pela manutenção da atividade produtiva.  

Segundo Borges (1991), citado por Rossetto e Brasil Junior (2003), o manejo 

natural das pastagens nativas praticado na criação de bovinos no Pantanal de Mato 

Grosso baseia-se na cultura gerada pela experiência sucessivas da população local 

e tradicional. Enfatizam ainda que há utilização do fogo, durante séculos, mas que 

tal uso possui uma conotação cultural enraizada. Os órgãos ambientais 

possibilitaram transformações na cultura material, expressas através de mudanças 

nas técnicas de produção, estimulando o plantio de forrageiras exóticas. 

Segundo Alho (2011) o bioma Pantanal vem sendo muito impactado pela 

ação humana, principalmente pela atividade agropecuária (Figura 30), 

especialmente nas áreas de planalto adjacentes do bioma, por meio das queimadas, 

como prática de limpeza do campo e plantio de forrageiras destinadas a alimentação 

do rebanho. 

Figura 24 – Atividade agropecuária ao longo da Transpantaneira (Poconé/MT). 

 

    Foto: (LUCIMAR CURVO, 2013) 
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Nos aspectos relacionados ao uso de queimadas pelas populações locais e 

às ameaças que estas oferecem ao Pantanal de Mato Grosso, Rossetto e Brasil 

Junior (2003) ainda explicam do ponto de vista sociocultural:  

 

O fato toma relevância quando a proibição da queimada é um argumento 
utilizado pelos pantaneiros tradicionais para justificar o desmatamento e 
a formação de pastagens cultivadas, alegando que sem o fogo para 
efetuar a limpeza, o gado não têm condições de sobreviver. As referidas 
técnicas de manejo são elementos integrantes da cultura material e 
foram exercidas por aproximadamente trezentos anos, permanecendo 
em algumas fazendas pantaneiras até o momento histórico atual 
(ROSSETTO; BRASIL JUNIOR, 2003 p. 163). 
 
Apesar de estarem ocupados por essas identidades sociais há centenas 
de anos, os pantanais mato-grossenses ainda mantêm parte da área 
rural com suas características naturais originais. A pecuária, principal 
atividade econômica, explorada em Mato Grosso desde 1737 (Borges, 
1991) desenvolveu-se sem praticamente alterar a dinâmica da paisagem 
matriz. Como correlato, a imagem construída sobre seus habitantes é 
mencionada como exemplo de uso sustentável dos elementos naturais 
(ROSSETTO; BRASIL JUNIOR, 2003 p. 156-157). 
 

Ainda segundo Rossetto e Brasil Junior (2003), os espaços pantaneiros 

destinados a pecuária estabelecem vínculos com a cultura da queimada e outros 

aspectos antropológicos e sociológicos do homem pantaneiro: 

[...]os espaços construídos, integrantes da paisagem pantaneira, são 
determinados pela cultura, pela maneira específica de organizá-los e 
dividi-los de forma concreta ou simbólica. o mundo humano é um mundo 
social, simbólico, histórico e cultural, portanto, produto das sociedades 
humanas e que pode ser entendido e avaliado dentro dos marcos da 
cultura que o gera (ROSSETTO; BRASIL JUNIOR, 2003 p.164) 

 .  
 

Justifica que historicamente há queimadas na região pelo fato e pela análise 

de essas atividades comportamentais dos constituintes naturais e locais foi gerando 

experiências que levaram à prática de um senso comum local, que é explicado nas 

palavras de Geertz (1999) citado Rosseto e Brasil Junior (2003, p. 164)  

 

[...] teríamos, assim, algo como naturalidade, praticabilidade, leveza. 
Naturalidade é a mais essencial. O bom senso apresenta temas, [...] 
como sendo o que são, porque essa é a natureza das coisas. Dá a todos 
os temas um ar de que isto é óbvio, um jeito de que isto faz sentido 

(ROSSETO; BRASIL JUNIOR, 2003, p. 164).  
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Para Théry e Mello (2005) e Paulo (2011) há outras atividades econômicas 

(Figura 31) no Pantanal de Mato Grosso que exercem pressões sobre a 

biodiversidade, e esta é influenciada pelos regimes hídricos e geográficos, fatores 

ecológicos, principalmente pelo conjunto de interações entre diferentes 

ecossistemas aquáticos. Encontra-se ao longo da Rodovia Transpantaneira no 

Pantanal de Poconé/MT atividades como a do turismo, com muitos hotéis e 

pousadas ecológicas que recepcionam turistas vindos de todas as partes do mundo 

(figuras 25). 

 

Figura 25 a, b, c d- Atividades econômicas de Turismo no Pantanal de Poconé/MT 

 

 

 

 

 

Fotos: (LUCIMAR CURVO, 2013) 
 

Constata-se que as planícies alagáveis são ambientes com alta 

biodiversidade, abrigando também espécies da flora e fauna de outros biomas de 

outras regiões do Brasil, como o cerrado, as florestas e inclusive da caatinga (figura 

26). 

 Figura 26 –  Vegetação característica de caatinga (Cacto) 

 
                 Foto: (LUCIMAR CURVO, 2013) 
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Segundo pesquisa realizada por Oliveira (2009), uma característica 

importante encontrada nesse bioma são espécies que se encontram vulneráveis ou 

ameaçadas em outras localidades do Brasil e que são encontradas em grande 

número nessa região, como por exemplo, o tuiuiú (Jabiru mycteria - 

CICONIIFORME) que é considerada culturalmente como ave símbolo do Pantanal 

(Figura 27).  

 

Figura 27 - Tuiuiú13 – Margem esquerda da Transpantaneira (Km23) 

 

                          Foto (LUCIMAR CURVO, 2013) 
 

Esta espécie vem sofrendo grandes impactos devido à abertura da 

Transpantaneira, tendo em vista que muitos espécimes morrem eletrocutados em 

fios da rede elétrica devido à envergadura das suas asas, já que edificam seus 

ninhos ao longo da Rodovia (figura 28). 

Figura 28 – Rede Elétrica – Rodovia Transpantaneira no Pantanal de Poconé/MT.  
Figura 29 - Ninho de Tuiuiú na rede elétrica – Rodovia Transpantaneira em 
Poconé/MT 

 

                           Foto (LUCIMAR CURVO, 2013) 

                                                           
13

 Tuiuiú – Ave Símbolo do Pantanal 

(28) (29) 
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Para a World Wildlife Fund14 (2008) e o Ministério do Meio Ambiente  (2013) 

existem catalogados oficialmente as seguintes quantidades de espécies da fauna e 

flora: 325 de peixes, 53 de anfíbios, 113 de répteis, 656 de aves e 159 de mamíferos 

sendo 2 endêmicas. Segundo a WWF (2008), mais de 3.500 espécies de plantas 

(árvores e vegetações aquáticas e terrestres), já foram identificadas no bioma e 

classificadas de acordo com seu potencial para uso humano, e várias apresentam 

potencial medicinal. 

Assim como a fauna e flora da região são diversificadas, se destaca a rica 

presença das comunidades tradicionais que exercem e dependem deste Bioma para 

sua sobrevivência, como: as indígenas, os quilombolas, os coletores de iscas ao 

longo do Rio Paraguai, a comunidade Amolar e Paraguai Mirim, dentre outras. No 

decorrer dos anos, essas comunidades influenciaram diretamente na formação 

cultural da população pantaneira, na paisagem e nas mudanças sociais locais. 

Enfatiza-se que apesar de toda essa importância ecológica, cultural, 

ambiental e econômica; apesar de ser uma Unidade de Conservação (UCs); e 

apesar de estar enquadrada na categoria de Parque Nacional do Pantanal Mato-

grossense15, como área de proteção integral, somente 4,4% de sua área está 

protegida, dos quais 2,9% correspondem a UCs de proteção integral e 1,5% a 

Unidades de Uso sustentável. 

Percebe-se no entorno do Pantanal de Poconé/MT atividades garimpeiras de 

extração de ouro. A exploração de ouro nas bordas do pantanal de Poconé/MT, ou 

seja, a garimpagem, utilizou métodos que influenciaram negativamente na 

preservação dos recursos naturais locais, uma vez que foi removida a cobertura 

vegetal nos locais das jazidas e revolveu-se todo o solo (Figura 30), tornando-o, na 

maioria das vezes, não agricultável ou irrecuperável.  

 

 

 

 

                                                           
14

 WWF é uma organização internacional e não governamental (ONG) que vem atuando na 

conservação, investigação e recuperação ambiental, financando projetos com esse escopo.  A sigra 

traduzida significa: Fundo Mundial para a Natureza. 

15
 Criado pelo Decreto nº 88.392, de 24/09/1981. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_da_conserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
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Figura 30 – Jazida de extração de ouro nas bordas do Pantanal de Poconé/MT 

 
                          Foto: Lucimar Curvo (2013) 
 

 

4.3.3 A Biodiversidade do Bioma Amazônico no estado do Mato Grosso 

 

Segundo o Instituto Socioambiental (2013) a bacia Amazônica possui grande 

extensão no território nacional e com pequena parte de Mato Grosso. Na região 

próxima aos municípios de Alto Paraguai/MT e Diamantino/MT, onde se localiza a 

APA encontra-se nítido divisor de águas entre as bacias Amazônica e Platina. A 

bacia Amazônica tem forte influência na formação do bioma, tanto na região norte do 

Brasil como norte de Mato Grosso.  

A Amazônia tem uma área com oito milhões de quilômetros quadrados, 

atingindo 5% da superfície terrestre e 50% da América do Sul. O Bioma amazônico 

está presente em nove países da América Latina, dentre eles: Brasil, Bolívia, 

Equador, Guiana, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Venezuela e Suriname, sendo, 

por isso, denominada de Grande Amazônia ou Amazônia Continental (SILVA, 2008).  

Nesse sentido, Ferreira et al. (2005) afirmam que o bioma Amazônico 

estende-se desde o oceano Atlântico às encostas orientais da Cordilheira dos 

Andes, até aproximadamente 600 m de altitude, ocupando parte de nove países da 

América do Sul, com 69% dessa área fazendo parte do território brasileiro.  

No Brasil, esse bioma abrange os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, 

Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, totalizando 4.871.000 km2 

com uma população de vinte milhões de habitantes aproximadamente, sendo 60% 

dela vivendo em áreas urbanas (INPE, 2004). 

24/03/2013 
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Segundo Ab‟Sáber  (2006)  o  bioma  amazônico  é  o maior  domínio  

fitogeográfico  de florestas  tropicais  remanescentes  do  planeta.  Com esse  

território  estendendo-se  4,1 milhões de km².  

Baseando-se na definição de Amazônia Legal, o bioma amazônico abrange 

ainda mais, um total de 5,5 milhões de km², ou dois terços do Brasil. De acordo com 

a Lei nº 1806, de 6 de janeiro de 1953 apud Locatelli (2009):   

 
o termo “Amazônia Legal”, estabelecido por definição jurídica, foi criado 
pela Lei nº 1806, de 6 de janeiro de 1953, que regulamentou a 
Constituição Federal de 1946, art. 199. Desde quando se falou pela 
primeira vez na história brasileira de plano de desenvolvimento para a 
Amazônia, a concepção de “Amazônia Legal”  foi adotada oficialmente. A  
abrangência  territorial  da Amazônia Legal  variou  de  acordo  com 
alterações ocorridas na divisão política do país, e, atualmente, 
observando-se a Lei Complementar  nº  124,  de  2007,  que  recriou  a  
Superintendência  para  o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
corresponde à  totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e à porção do estado do 
Maranhão a oeste do meridiano 44º (Lei nº 1806, de 6 de janeiro de 1953 
apud LOCATELLI, 2009).   

 
 

Segundo a Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 a Amazônia Legal abrange 

[...] “os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 

Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos  Estados  de  Tocantins  

e  Goiás,  e  ao  oeste  do  meridiano  de  44º  W,  do  Estado  do Maranhão.”  

Assim, por força desta Lei,  Tocantins,  Goiás  e  Maranhão  têm  parte  do  seu  

território na Amazônia Legal. 

Segundo dados oficiais do Museu Paraense Emílio Goeldi (2012), a Amazônia 

Brasileira abriga extensões contínuas de florestas tropicais úmidas, chegando a 1/3 

do estoque genético planetário. A riqueza da flora compreende aproximadamente 

30.000 espécies, cerca de 10% das plantas de todo o planeta. São cerca de 5.000 

espécies de árvores (maiores que 15 cm de diâmetro). A diversidade arbórea está 

em torno de 40 a 300 espécies diferentes/hectare. 

Dos artrópodes (insetos, aranhas, escorpiões, lacraias, centopéias etc). 

Estima-se que mais de 70% das espécies amazônicas ainda não possuem nomes 

científicos e, considerando o ritmo atual de trabalhos de levantamento e taxonomia, 

tal situação permanecerá por muito tempo. São conhecidas 7.500 espécies de 

borboletas no mundo, sendo 1.800 na Amazônia. As formigas contribuem a terça 

parte da biomassa animal nas copas de árvores na Floresta Amazônica. Estima-se 

mais de 3.000 espécies. Com relação às abelhas, há no mundo mais de 30.000 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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espécies descritas sendo de 2.500 a 3.000 na Amazônia (MUSEU PARAENSE 

EMÍLIO GOELDI, 2012) 

O Museu Paraense Emílio Goeldi estima que o número de espécies de peixes 

para toda a bacia seja maior que 1300, sendo que 40% das espécies ainda não 

foram descritas, o que elevaria o número de espécies de peixes para além de 1.800. 

Há um total de 163 registros de espécies de anfíbios encontrados na Amazônia 

brasileira. No mundo existem mais de 6000 espécies de répteis e na Amazônia já 

foram mais de 240 o número de espécies identificadas na Amazônia brasileira, 

muitas das quais restritas à Amazônia ou a parte dela. (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 

GOELDI, 2012). 

Ainda segundo estudos do Museu Paraense Emílio Goeldi (2012) as aves é 

um dos grupos mais bem catalogados entre os animais vertebrados. O número de 

espécies ultrapassa 9.700 no mundo. Já na Amazônia registraram mais de 1000 

espécies, das quais 283 possuem localização restrita ou são ainda muito raras. Na 

Amazônia, estão registradas atualmente 311 espécies de mamíferos. 

Os estudos apresentados reforçam a necessidade de preservar essa 

biodiversidade amazônica, pois a floresta é atingida por grande devastação pela 

exploração madeireira, pela pecuária e pela prática agrícola. Estima-se que se 

desmatou mais de 750.000 km2 da floresta (BARATA, 2012). 

Barata (2012) fez, ainda, conclusiva crítica destacando que desde os tempos 

da colonização do Brasil a economia da Amazônia se baseia em commodities. 

Coloca a pecuária, o agronegócio, a produção de energia, a extração de minérios e 

de produtos da floresta como sendo usados pela maioria dos atores privados e 

públicos na Amazônia brasileira. Enumera que a carne, a soja, o alumínio, a madeira 

e a borracha e outros produtos, possuem pequeno grau de industrialização local, e 

não são gerados na região, mas são processados no exterior, gerando escassos 

recursos localmente. 

A Amazônia legal sofre, então, grande pressão pelas atividades antrópicas, 

sendo o desmatamento o principal fator impactante. Nesse escopo, Capozzoli (2008) 

aborda a questão do desmatamento como principal problema. Vincula este ao 

avanço da fronteira agrícola, principalmente às plantações de soja no norte de Mato 

Grosso e no sul do Pará. Refere-se a esta monocultura, estabelecendo uma ligação 

com a economia global e o desmatamento. Os impactos sobre esses ecossistemas 

naturais acarretam a perda da biodiversidade e a erosão do solo. Além disso, 
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segundo o mesmo autor, as substâncias químicas empregadas nas práticas  

agrícolas, os agrotóxicos e outros defensivos agrícolas provocam a poluição de  

solos e corpos hídricos superficiais e subterrâneos, via lixiviação, atingindo 

diretamente a saúde humana e toda a vida ali existente.    

Dados da pesquisa de Siqueira e Aprile (2012, p. 260) indicam que a 

Amazônia apresenta atividades humanas mineradoras que liberam mercúrio (Hg) 

pela atividade de garimpos. Constata que: 

 

[...] reconhecem-se duas fontes principais de Hg para os ecossistemas 
aquáticos na Amazônia: as fontes naturais e antrópicas [...] As 
informações sobre as quantidades de mercúrio utilizadas na atividade 
garimpeira e lançadas ao meio ambiente amazônico são extremamente 
contraditórias. A grande expansão da atividade mineradora iniciou-se na 
década de 1970, com o Plano de Integração Nacional, e teve seu auge 
entre as décadas de 1980 e 90 [...] (SIQUEIRA; APRILE, 2012, p.260). 
 

 

 Concorda-se com Santos (2012, p. 123) que os processos de ocupação da 

Amazônia brasileira apresentam-se guiados de fora para dentro, tendo como 

principal estratégia a solução de problemas externos à realidade regional local, 

abastecendo os mercados externos, inclusive [...] “a absorção de contingentes 

migratórios expulsos de outras regiões em consequência das distorções do 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro” (SANTOS, 2012, p. 123).  

A extração e uso de minérios têm sido responsabilizados pelos problemas 

ambientais e sociais impostos à região amazônica. Assim, a realidade Amazônica 

passou a fazer parte das opções dos marginalizados pelo processo.  

Para Santos (2002 p. 123), os processos de extração de minérios adquiriram 

grandes proporções, impulsionados pela miséria que sofre grande parte da 

população brasileira e incentivados pelos mais diversos interesses e [...] “que vêem 

na Amazônia a possibilidade de rápida capitalização a partir da posse da terra ou da 

exploração dos recursos naturais, particularmente madeira e ouro, a custo 

relativamente baixo” (SANTOS, 2012, p. 123). 

 
4.4 Atividades ambientais no desenvolvimento agrícola do estado do Mato Grosso 

 

O Brasil tem influenciado no plano de ação das transformações geopolíticas 

do mundo, devido ao seu crescimento econômico. Nesse aspecto, a demanda por 

recursos naturais renováveis e não-renováveis, como uso da água, o extrativismo 
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mineral e vegetal, geração e produção de energias e combustíveis, que promovem a 

ocupação territorial, onde se percebe a instalação de usinas hidroelétricas, ferrovias, 

hidrovias aberturas e pavimentações de estradas, avanço da fronteira agrícola e 

outros grandes projetos com incentivos estaduais e nacionais (SILVA e SATO, 

2012).  

Segundo Moreira (2012), o agronegócio é, hoje, uma das principais atividades 

econômicas nacionais. Mostra que contribui com mais de 30% do PIB, o que 

significa a geração de aproximadamente 350 bilhões de dólares anualmente. 

Adicionalmente, responde por cerca de um terço das exportações nacionais. 

Mato Grosso com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar 

abundante, muita água doce disponível é um lugar de vocação natural para a 

agropecuária e para todos os negócios relacionados à suas cadeias produtivas.  

Segundo Kussano e Batalha (2012) o agronegócio no estado de Mato Grosso 

divide-se em três partes. A primeira são os negócios agropecuários propriamente 

ditos, que representam o grupo social dos produtores rurais, os pequenos, médios e 

grandes, na forma de pessoas físicas (fazendeiros ou camponeses) ou de pessoas 

jurídicas (empresas). 

Para Lourenço e Lima (2009) esclarecem que a segunda consiste nos 

negócios a montante aos da agropecuária, representados pelas indústrias e 

comércios que fornecem insumos para a produção rural. Por exemplo, temos os 

fabricantes de fertilizantes, de defensivos químicos, máquinas e equipamentos. Já a 

terceira engloba os negócios a jusante dos negócios agropecuários, onde se 

enquadram os negócios ou comercialização, a compra, o transporte, o 

beneficiamento e a venda dos produtos agropecuários, até chegar ao consumidor. 

Enquadram-se nesta definição os frigoríficos, as indústrias têxteis e calçadistas, 

empacotadores, supermercados e distribuidores de alimentos (figura 31), instaladas 

nas margens  e dos afluentes das Nascentes do Alto Rio Paraguai, em Alto 

Paraguai/MT e Diamantino/MT, no entorno da APA estadual. 
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Figura 31– Frigorífico Seara – Município de Diamantino/MT (margem esquerda da 
BR MT 252) 

 

                       Foto: Lucimar Curvo (2012) 
 

Lourenço e Lima (2009) esclarece que a [...] “história econômica brasileira – 

com suas implicações sociais, políticas e culturais – tem fortes raízes junto ao 

agronegócio”. O Centro-Oeste, no caso, o estado de Mato Grosso e de Alto 

Paraguai e seu território, tem gerado inúmeros impactos socioambientais 

ocasionados pela atividade agropecuária (figuras 39), colocando em risco e situação 

de vulnerabilidade as populações locais, especialmente com a produção agrícola 

para exportação de grãos, como a soja, milho e arroz (SILVA; SATO, 2012).  

Nesse contexto, fazendo um resgate histórico, percebeu-se que a União vem 

estimulando e implementando a maior desnacionalização  no  Brasil,  em que 

intensificou a pavimentação, concentrando os investimentos  para  a atuação de  

apenas quatro multinacionais, Cargill, Bunge, ADM  e Dreyfus  (através da empresa 

Coimbra), que dominam cerca de 95% das exportações da soja brasileira (SILVA, 

2009). Essas empresas podem encontradas no entorno da APA em Alto 

Paraguai/MT. 

Silva (2009, p. 103) justifica que o mercado de exportação das Empresas 

referidas acima é o processamento de soja:  

 
[...] que atuam como coordenadoras dos processos produtivos do 
segmento da agricultura, conduzem a novas formas de regulação e 
governança no espaço ou local que interatuam, ou seja, estas grandes 
empresas ganham papel de destaque quanto ao uso e a organização do 
território nacional determinados a partir de sua atuação em diferentes 
pontos ou áreas específicas do território, que se tornam competitivos a 
partir do processo de ocupação e modernização agrícola que se 
estabelecem em decorrência da atuação destas empresas. Sendo assim, 
torna-se ―corporativo o  uso agrícola que se faz do território, ou dito de 
outra forma, a lógica da globalização se impõe no campo, onde as 
grandes empresas transnacionais ligadas ao agronegócio e que atuam 
em redes (Cargill, ADM, Bunge, Maggi, Dreyfuss e Caramuru entre 
outras) escolhem pontos do território que serão acionados para se 
tornarem competitivas no mercado internacional (SILVA, 2009, p. 103).  

  

13/12/2012
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Figuras 32 (a) – Área de Plantação de milho e reserva de reflorestamento de 
Eucalipto. Figura 32 (b) Área devastada para pecuária extensiva. 

 

                     Fotos (LUCIMAR CURVO, 2012) 
 

Assim, retoma-se a crítica elaborada por Silva e Sato (2012), que afirmam 

que o modelo econômico e o mercado produtor agrícola do estado de Mato grosso 

sofrem: 

 
[...] a implicação dessa dinâmica que tem sido a homogeneização 
econômica e o autoritarismo social no processo de ocupação do território 
mato-grossense [...] (SILVA; SATO, 2012 p.2), 
 
[...] em MT as mudanças no padrão de uso e de ocupação das terras têm 
sido impulsionadas por intervenções de políticas governamentais que, 
em sua maioria, são ditadas pelas necessidades dos mercados 
nacionais e internacionais. [...]. Esses conflitos surgem quando a 
dominação do espaço ambiental pelo poder do capital choca-se com os 
territórios apropriados, estes construídos por grupos sociais, os quais 
possuem valores diferenciados e formas distintas de racionalidades, bem 
como, vivências que se contrapõem ao hegemônico desenvolvimento 
capitalista (SILVA; SATO, 2012 p.2), 

 

Melo (2009); Joseph et al., (2011) analisaram as diferentes atividades 

produtivas do agronegócio no estado de Mato Grosso. Identificaram diversas 

interferências diretas sobre o desmatamento, chegando à conclusão de que estas 

atividades foram as principais responsáveis pela expansão da fronteira agrícola nos 

municípios do estado de Mato Grosso. 

A CONAB (2012) menciona que de um total de 162,05 milhões de toneladas 

de grãos produzidos na safra 2010/11, o estado do Mato Grosso teve um volume de 

55,7 milhões de toneladas. Esta produção foi plantada em uma área de 9,59 milhões 

de hectares e representou 27,65% da soja, 51,12% do algodão e 5,83% do milho 

produzidos no Brasil. 

Nesse contexto, Moreira (2012) destaca que a produção de grandes 

monoculturas de exportação, como a soja, o milho e o algodão no estado do Mato 

(a)                      (b) 
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Grosso tem sido a responsável pelo uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. 

No caso da soja, o principal utilizado é o herbicida glifosato16, usado principalmente 

no controle de pragas vegetais em lavouras geneticamente modificadas, seguido do 

metamidofós, endosulfan (inseticidas), 2,4D (herbicida), tebocunazol (fungicida) e 

atrazina (herbicida). 

Belo (2012 p. 84) alerta que: 

 

[...] a produção de soja no estado do Mato Grosso aparece como fator 
gerador de riscos à saúde do trabalhador rural e dos habitantes do 
entorno de áreas produtivas, principalmente no que diz respeito à 
exposição a agrotóxicos. As características do cultivo de soja, que 
incluem o uso extensivo de terras, o alto índice de mecanização e o 
intensivo uso de agrotóxicos, acabam por determinar um panorama de 
exposição ambiental amplificado, no qual os riscos relacionados com o 
uso desses agentes químicos são extrapolados para além da plantação. 
Isso coloca não apenas os trabalhadores rurais envolvidos com esse 
cultivo em situação de risco, mas sua família e os habitantes de áreas 
próximas (ou nem tão próximas assim, como veremos) às zonas de 
plantio. Os resultados apresentados no presente estudo apontam para 
alguns dos impactos do uso de agrotóxicos na produção de soja sobre a 
saúde humana e o ambiente (BELO, 2012 p.84) 

 

Na pesquisa realizada por Moreira (2012) há associação da produção de 

grãos ao: 

[...] potencial de contaminação ambiental e humana pelos agrotóxicos 
usados na produção de grãos e algodão no estado do Mato Grosso, bem 
como seus impactos sobre a biota, é presumível, embora não se tenham 
estudos mais aprofundados que caracterizem esse impacto. O presente 
trabalho objetiva contribuir para o conhecimento mais concreto desse 
problema de saúde ambiental, através da análise da contaminação de 
águas superficiais e de chuva por agrotóxicos nos municípios de Lucas 
do Rio Verde e Campo Verde, dois dos mais importantes municípios 
produtores de soja, milho e algodão do estado, assim como analisar os 
possíveis impactos dessa contaminação ambiental em espécies 
bioindicadoras (anfíbios anuros) que habitam córregos e lagoas 
adjacentes às áreas de produção agrícola desses municípios 
(MOREIRA, 2012 p.10). 
 
 

 Conclusivamente Moreira (2012) ressalta que parte significativa das áreas de 

produção agrícola do estado do Mato Grosso (e de outros estados da Região 

Centro-Oeste) fica próxima às áreas de proteção ambiental (Unidades de 

Conservação) de três importantes (e endêmicos) biomas brasileiros: o Cerrado, o 

Pantanal e a Floresta Amazônica.   
                                                           
16

 “O glifosato é um herbicida para o controle de plantas daninhas, quando aplicado em pós-

emergência. Devido a sua grande eficácia e seu baixo preço, tornou-se um dos herbicidas mais 

utilizados no Brasil. (MARTINI et al., 2003)”   
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4 A proteção da Biodiversidade mato-grossense: As Unidades de Conservação no 
contexto da produção agrícola 
 

O conceito de biodiversidade em sentido abrangente engloba todos os seres 

vivos, gerado pelos processos da evolução biológica, ou seja, toda a vida biológica 

no planeta terra, em seus diferentes níveis de organização, desde os moleculares, 

como os genes até os ecossistemas mais complexos e completos. Engloba toda à 

variabilidade ou diversidade viva (WILSON,1988). Para Albagli (1997; 1998 p. 8) em 

sua tese de doutoramento avalia a dimensão geopolítica da biodiversidade como 

sendo uma 

[...] questão da biodiversidade desponta dentre os temas ambientais 
planetários nos anos 80, juntamente com outras questões ambientais de 
alcance transfronteira, tais como a destruição da camada de ozônio, a 
mudança climática global associada ao efeito estufa, a poluição dos 
ambientes marítimos e a devastação das florestas (ALBAGLI, 1997; 
1998 p. 8) 

 
Para Valenti et al., (2012) a conservação da diversidade biológica do planeta 

é necessária e torna-se o principal fator para que se promova a sustentabilidade nas 

suas dimensões ecológica, econômica e social e cultural.  

Hector e Bagchi (2007) enfatizam que os ecossistemas possuem várias 

funções ambientais17 e  

a [...] sua existência depende, logicamente, da existência de muitas 
espécies. Assim, a perda de diversidade biológica afeta as funções e 
serviços dos ecossistemas

18
 e, consequentemente, sua sustentabilidade. 

O desenvolvimento da sociedade se serve diretamente dos recursos e 
serviços ambientais. Assim, os grupos sociais possuem relação íntima e 
de dependência com a biodiversidade ainda que tal dependência seja 
pouco percebida e valorizada (HECTOR; BAGCHI, 2007). 

 
Segundo Rodrigues  et  al., (2004),  Chape  et  al., (2005),  Jenkins e Joppa  

(2009) a extensão das áreas de preservação no Brasil caracteriza-se  como  sendo a  

                                                           
17

 É o conjunto de todos os bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas (SANTOS et 

al., 2001, p. 171) 

18
 São exemplos de serviços ambientais ou dos ecossistemas: a) a purificação do ar e da água; b) a 

mitigação das enchentes e da seca; c) a desintoxicação e a decomposição dos dejetos; d) a geração 
e a renovação do solo e de sua fertilidade; e) a polinização das culturas e da vegetação natural; f) o 
controle da maioria das potenciais pragas agrícolas; g) a dispersão das sementes e a translocação 
dos nutrientes; h) a manutenção da biodiversidade, do qual depende a humanidade para sua 
alimentação, seus medicamentos e para o desenvolvimento industrial; i) a proteção dos raios 
ultravioleta; j) a participação da estabilização climática; l) o suporte para as diversas culturas da 
civilização humana e m) o estímulo estético e intelectual para o espírito humano (MACIEL et al., 
2010).   
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principal  e  mais  disseminada  estratégia  de  proteção  da  biodiversidade. Ainda 

enfatizam que a força motriz para o processo de criação de Unidades de 

Conservação consiste nos impactos ambientais aos fatores dos ecossistemas 

naturais – bióticos e abióticos que os compõem – e na lógica sobre a 

interdependência homem-natureza.   

A criação e gestão de UCs é um esforço empreendido para orientar e 

disciplinar a implementação de estratégias de conservação da biodiversidade 

brasileira, destacando-se a Lei nº 9.985/2002 – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) (MERCADANTE, 2001), a  ratificação  da Convenção  sobre 

Diversidade Biológica (CDB),  a  adesão  ao Plano  de  trabalho  sobre  áreas  

protegidas  (Decisão  V-28  -  CDB,  2004)  e  o  processo  de elaboração do Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas/PNAP (MMA, 2006).   

Segundo Drumont et al (2010) o Sistema de Unidades de Conservação do 

Brasil (SNUC) é representado por uma área de 152 milhões hectares, organizado  

em  919  UCs  enquadradas  nas categorias do SNUC, sendo estas distribuídas da 

seguinte forma: 304 federais (76.848.771,30 hectares) e 615 estaduais 

(75.540.950,48 hectares). As áreas protegidas abrangem 18% do território brasileiro. 

Nesse contexto, as áreas de Unidades de Conservação (UCs), estão entre os 

principais caminhos de conservação da diversidade biológica e da diversidade 

cultural associada a ela (PRIMACK e RODRIGUES, 2001; DUDLEY e PHILLIPS, 

2006; VALENTI et al., 2012)  os quais estabelecem importante relação entre a 

criação de unidades de conservação (áreas protegidas e terras indígenas), visando 

disciplinar e restringir as atividades humanas desenvolvidas nos ambientes naturais 

(biomas).  Estas Unidades de Conservação (UCs) cobrem o mundo todo. 

Segundo Timko (2008), há desequilíbrio entre os percentuais das áreas das 

UCs de uso sustentável (101.378.522,92 hectares) e as áreas das UCs de proteção 

integral (51.011.198,86 hectares). Quando ao tema, observa-se uma situação de 

desequilíbrio entre os sete biomas brasileiros (Tabela 2). 

 Ainda que em número suficiente ou inadequadamente implementadas, o fato 

é que as unidades de conservação estão presentes em todo o território nacional, 

contribuindo para a conservação de importante parcela de todos os biomas. 
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Tabela 2 – Situação das UCs brasileiras por Bioma 

Biomas  Área sob 
Proteção 

Integral (Ha) 

Área sob Uso 
Sustentável 

(Ha) 

Total 
(Ha) 

Bioma sob 
Proteção (%) 

Amazônia  40.808.081,00   72.652.886,00  113.460.967,00      27,03  
Caatinga  859.192,00    5.277.424,00  6.136.616,00        7,27  
Cerrado  5.811.057,00   10.773.725,00  16.584.782,00        8,15  
Mata 
Atlântica 

2.423.476,00    7.292.632,00    9.716.108,00        8,75  

Pampa  189.888,00   422.892,00  612.780,00        3,47  
Pantanal  439.325,00              0,00  439.325,00        2,92  
Marinho  480.175,00  4.958.975,00     5.439.150,00        19 
TOTAL   51.011.198,86   101.378.522,92   152.389.721,78  

                        Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do MMA (2012) 

 

Segundo Medeiros e Young (2011) as UCs nos biomas brasileiros tem 

aumentado suas áreas. Analisa que houve muito progresso na Amazônia, sendo que 

foi detectado o bioma que apresentou maior área de unidades de conservação, 

abrangendo 133.560.967 hectares, correspondendo a 27,02%. Enfatiza que a 

maioria destas UCs foram criadas nos últimos vinte anos. 

Para Oliveira (2012) existem no Brasil constantes debates nas esferas 

acadêmica e governamental e a base dos referidos debates é o questionamento 

sobre se a grande extensão territorial sob proteção na forma de UCs garante a 

conservação da biodiversidade. Rocha et al. (2010) destacam que é essencial 

conhecer a biodiversidade brasileira e seu eficaz monitoramento se faz necessário e 

urgente  para que qualquer tentativa ou estratégia  de  conservação  seja  bem  

sucedida. Enfatizam, ainda, a necessidade de investimento em estudos que venham 

a aprimorar os fundamentos das ações de conservação da biodiversidade e nos 

modelos de gestão de UCs. 

Segundo dados da Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso 

(SEMA)/Coordenaria de Unidades de Conservação (CUCO)/Superintendência de 

Biodiversidade (SUB) (2011), Mato Grosso possui 102 UCs, distribuídas pelo Estado 

em 23 federais, 46 estaduais e 33 municipais (tabela 3), correspondendo a apenas 

6% de todo o estado de Mato Grosso. 

 

                                                           
19 O cálculo do bioma marinho é difícil de consolidar, pois não há consensualidade do tamanho do território a 
ser considerado. 
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Tabela 3 – Quantidade e área por jurisdição das Unidades de Conservação no Mato 
Grosso 

UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO (UCs) 

NÚMERO 

DE UCs 

NO MT 

ÁREA (HA) PROPORÇÃO DO ESTADO 

OCUPADO POR  

UCs (%) 

Federais 23 2.028.557,85 2,2 

Estaduais 46 2.870.010,04 3,2 

Municipais 33 515.438,07 0,6 

Total 102 5.414.005,96 6,0 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da CUCO/SUB/SEMA-MT (2011) 

 

No contexto dos Biomas encontrados no Mato Grosso observa-se (figura 33 e 

tabelas 2 e 4) que predomina maior área no Bioma Amazônia, seguido do Bioma 

Cerrado e depois Pantanal. Estas UCs somam 90.680.600 hectares de área 

protegida no estado de Mato Grosso (CUCO/SUB/SEMA-M0, 2011), sendo que mais 

da metade (54,10%), ou seja, 49.053.882,81 (ha) são do Bioma Amazônia. 

Figura 33 – Biomas de Mato Grosso 

 

                    Fonte: COCU/SUB/SEMA/MT (2011) 
 
 
  Há necessidades de realização de estudos, principalmente no que tange às 

áreas prioritárias de conservação e preservação de recursos naturais e de toda a 

biodiversidade, visto que há necessidade de conhecimento taxonômico (catalogação 

das espécies), estudos ecológicos (conectividade ecológica, zonas de 

amortecimento, riqueza de espécies, biologia reprodutiva entre outros). O 
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tombamento de áreas prioritárias de conservação e preservação não pode ser ditado 

apenas pelo viés econômico e social, mas sim por todos os contextos e cenários, 

como a cultura, o patrimônio histórico, paleontológico, antropológico e ecológico. 

 
Tabela 4 – Área das Unidades de Conservação por Biomas em Mato Grosso 
 

BIOMAS DO 

ESTADO DO MATO 

GROSSO 

ÁREA DOS 

BIOMAS NO MT 

(ha) 

RELAÇÕES 

ENTRE AS 

ÁREAS DOS 

BIOMAS E DO 

MT (%) 

RELAÇÃO ENTRE AS 

ÁREAS DAS UCS E OS 

BIOMAS (%) 

Amazônia 49.053.882,81 54,10 5,57 

Cerrado 36.326.680,81 40,06 6,68 

Pantanal 4.938.865,40 5,45 9,88 

Total do estado 90.680.600,00 100 _____ 

                         Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da CUCO/SUB/SEMA-MT (2011) 

  

Assim, em relação aos Biomas mato-grossenses e à necessidade de se 

definir áreas de preservação e conservação para a proteção da biodiversidade, 

identificaram-se três impactos negativos principais da ação antrópica nesses 

ecossistemas naturais ou antropizados: (a) Perda e alteração de habitats e da 

biodiversidade; (3) Exploração depredatória de recursos; e (c) Introdução de 

espécies exóticas nos ecossistemas. Chivian e Bernstein (2008) acrescentam, 

ainda, outros três grandes impactos negativos: (d) Aumento de patógenos; (e) 

Aumento de tóxicos ambientais; e (f) Mudanças climáticas. Tudo isso acarreta 

problemas gravíssimos em Mato Grosso aliado à degradação da biodiversidade pela 

ação do homem, pela poluição, pela explosão demográfica humana associada ao 

uso múltiplo dos recursos naturais e ao avanço da fronteira agrícola. 
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5 CAPÍTULO  II  
 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA REGIÃO DE ESTUDO E DO MUNICÍPIO DE 
ALTO PARAGUAI/MT (BRASIL) 

 
 

 Nesta pesquisa pretendeu-se caracterizar física, social e economicamente o 

região de Alto Paraguai/MT, especificamente a Unidade de Conservação 

denominada de APA estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai. Local definido 

como área prioritária de estudo, onde são realizadas as extrações de minhocas, 

pelos “Minhoqueiros de Alto Paraguai”. 

Por intermédio de mapas temáticos, delimitou-se a sua extensão, permitindo 

definir as suas condições físicas e posteriormente as alterações antrópicas. Pelo uso 

extensivo da agricultura e pecuária, as modificações na paisagem são aqui tratadas 

em imagens de satélite, com análise quanti e qualitativa, resultando em um mapa 

temático de uso e ocupação e aptidão. 

 Baseados na sobreposição de planos de informações, a partir de dados das 

bases geográficas da SEPLAN/MT e SEMA/MT e imagens de satélite LANDSAT, 

gerou-se um mapa de uso e ocupação e aptidão agrícola. 

 

5.1 Caracterização física da região em estudo 

 

 A região em estudo é uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Nascentes do Rio 

Paraguai, situadas nos Municípios de Diamantino e Alto Paraguai (Figura 34), 

localizados na porção Central do Brasil, especificamente na Mesorregião Centro-sul 

do Estado de Mato Grosso, nas latitude 14º30'49" Sul e longitude 56º28'57" Oeste, 

estando a uma altitude média de 238 metros (IBGE, 2010). Tem como Municípios 

limítrofes: Nobres, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Campo 

Novo, Marilândia e Nortelândia. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Figura 34 – Localização da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai 

 

                     Fonte: Curvo, (2009; 2010) 

 

Segundo Curvo, (2009; 2010); Pinto et al. (2011);  Vieira et al. (2011; 2013) e 

Curvo et al. (2013) a Área de Proteção Ambiental (APA) das Nascentes do Alto Rio 

Paraguai é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável20 criada pelo Decreto 

Nº. 7.596, de 17 de maio de 2006 – publicado no D.O.U. em 17.05.06. Segundo 

essa Lei, a intenção de sua criação é proteger as espécies de animais silvestres, 

remanescentes de Cerrado e floresta estacional, recursos hídricos, em particular as 

nascentes nos rios Paraguaizinho e Sete Lagoas (figura 35), além do uso 

sustentável das propriedades rurais e atividades econômicas situadas na região . 

                                                           
20

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) – É uma legislação Federal criada Lei 
Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que compreende o conjunto de unidades de conservação (UC) 
federais, estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de UC, cujos objetivos específicos se 
diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores 
cuidados, pela sua fragilidade e particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma 
sustentável e conservadas ao mesmo tempo (SNUC, 2000). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_julho
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Figura 35 – Nascentes dos rios Paraguaizinho e Córrego Sete Lagoas 

 

 

            Fonte: elaboração própria a partir de Imagens do Google Earth (2013)  

 

Figura 36 (direita)-Lagoa Princesa no Rio Córrego Sete Lagoas (Nascente do Rio 
Paraguai). 
   

 

                     Fotos: (LUCIMAR CURVO, 2012). 

O município de Alto Paraguai está distante 220 Km de Cuiabá. Com uma área 

total de 2.053 Km2. Localiza-se entre a latitude 14º30'49" sul e longitude 56º28'57" 

  

13/12/2012

2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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oeste, possuindo uma população estimada em 2012 de 10.290 habitantes (IBGE, 

2012). 

 
5.2 Diagnóstico Ambiental da APA das Nascentes do Alto Rio Paraguai 

 
No mapeamento do substrato rochoso da área da APA das Nascentes do Alto 

Rio Paraguai foram encontradas 6 unidades geológicas (Tabela 5 e Figura 45), cujas 

unidades mais representativas são a Formação Raizama e Seputuba, totalizando 

76,51 %, com 54.171,71 ha (tabela 5) da área de estudo.  

 
Tabela 5: Unidades Litoestratigráficas da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio 
Paraguai  

Unidades Área (ha) Área (%) 

Aluviões Atuais 242.16 0.34 

Formação Araras 4420.13 6.24 

Formação Diamantino 3084.51 4.36 

Formação Pantanal 8887.86 12.55 

Formação Raizama 35690.52 50.41 

Formação Sepotuba 18481.19 
26.10 

Total 70806.42 100,00 

                      Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 

Destaca-se que essa região e suas Formações são constituídas por um 

conjunto de cristas (elevações) que estão dispostas paralelamente, tendendo a uma 

direção sudoeste/nordeste. 

Figura 37 –  Unidades Litoestratigráficas da APA Estadual das Nascentes do Alto 
Rio Paraguai 

 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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As nascentes do Alto Rio Paraguai, ou seja, o Córrego Sete Lagoas e 

Ribeirão Amolar ou Paraguaizinho, estão localizadas entre essas cristas, sobre a 

Formação Raizama, com 35.690,52 ha, abrangendo 50,41% da área de estudo. 

 

Figura 38 – Carta Imagem da APA identificando as Cristas e Nascentes 

 

                     Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 

Devido às suas condições geomorfológicas como um sistema de 

Aplanamento (Figura 39) e pedologicamente predominando o Latossolo vermelho-

amarelo distrófico com 30.059,81 ha, sendo usada para agricultura e pastagens e 

sofre enorme pressão em sua paisagem, propiciando impactos.  

 
Tabela 6: Classes Geomorfológicas da APA.  
 

Classes Geomorfológicas Área (ha) Área (%) 

Sistema de Aplanamento 48.935 69,11 

Sistema de Dissecação 5.014,12 7,08 

Sistema de Dissecação em Escarpas 5.764,85 8,14 

Sistema de Faixas Dobradas 8.462,05 11,95 

Sistemas de dissecação 10. 778,97 15,22 

Sistema de Planície Fluvial 2.630,42 
3,71 

Total 70.806,42 100,00 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

  

Esse uso decorre do fato de uma parte da área ser, em sua grande maioria, 

plana (Figuras 45, 46 47 e tabela 6), com altitudes diminuindo gradativamente no 
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sentido sul/nordeste, variando no seu lado mais alto no curso inferior (sul) das 

nascentes com altitude de 350 a  500 metros (Figura 42). 

 

Figura 39 - Classes Geomorfológicas da APA 

 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

  

No seu entorno à direita e à esquerda no sentido sul/nordeste é formado pelo 

Sistema de Dissecação em Escarpas (Figura 47 e tabela 6), compreendendo 

5.764,85 há (8,14%) da área de estudo, onde se localizam as maiores Classes 

Altimétricas, chegando a 550 metros e declividade variando entre intervalos de 0 (na 

borda das cristas) a 90% (no topo das cristas). Estas terras foram indicadas no mapa 

de uso e ocupação (Figura 47), classificadas sem aptidão para uso agrícola devido a 

suas características litológicas, altimétricas e pedológicas das Formações Raizama, 

Araras e Diamantino. 

 De acordo com a Tabela 6 o Sistema de Faixas dobradas corresponde a 

8.462,05, com 11,95%, sendo um conjunto de relevos serranos denominados 

regionalmente de Província Serrana (ALAMEIDA 1994; ANA, 2003). Localmente 

estes relevos dobrados e falhados formam uma sucessão de anticlinais e sinclinais  

alongados (Figura 46 e 47), constituindo uma forma de relevo mais expressiva da 

região, denominadas localmente de Serra do Amorim, Serra da Bocaina e  Serra do 

Pari (ANA, 2003). 
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 O Sistema de Dissecação possui uma área de 10.778,97 ha, totalizando 

15,22% da área de estudo (Tabela 6). Ocupa a porção nordeste da área, próximo a 

confluência do Rio Paraguaizinho e o Córrego Sete Lagoas. Este sistema representa 

um conjunto de relevos rampeados e rebaixados, atualmente sendo dissecado pelo 

sistema fluvial, juntamente com o clima úmido, representado por extensas e 

contínuas faixas, em posição topográfica ligeiramente inferior na confluência do Rio 

Paraguaizinho e Córrego Sete Lagoas (SEMA, 2003). Compreende também as 

margens formadas por escarpamentos, fortemente trabalhadas por processos 

erosivos, com topos arrasados e vertentes muito entalhadas pela rede de drenagem, 

elaboradas em litologias Pré-cambrianas do Grupo Alto Paraguai, representado pela 

Formação Raizama (ANA, 2003).   

 O Sistema de Planície Fluvial ou Sistema Agradacional Misto (SEMA, 2003) 

compreende uma área de 2.630,42 ha, com 3,72% da área. Esse sistema foi 

elaborado por mais de um agente acumulativo (fluvial, lacustre e gravitacional), 

possuindo grande complexidade topográfica e de fluxos hídricos regionais.  

Apresenta feições mistas, onde ocorrem lagos e lagoas, de dimensões médias, 

forma circulares e semicirculares, de profundidades variadas, associadas a planícies 

fluviais (SEMA, 2003). 

 Das Classes Geomorfológicas descritas na paisagem, ainda encontramos a 

predominância do Sistema de Aplanamento, como 48.935ha, totalizando 69,11% da 

área total da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai (Tabela 6). Segundo 

Latrubesse et al., (1998) e ANA (2003) este Sistema está distribuído por grandes 

extensões na porção central de Mato Grosso, conhecida na literatura geomorfológica 

como Planalto do Parecis, sobrepondo os topos aplanados da Província Serrana 

estendendo-se em faixas entre estes conjuntos de relevos serranos, que fazem 

limite com a Depressão do Rio Paraguai, sendo esta última situação característica 

da área das Nascentes do Rio Paraguai. Corresponde a uma ampla superfície de 

aplanamento que exibe homogeneidade topográfica e dissecação predominante 

tabular. 

  A Bacia Hidrográfica desta paisagem, em função da presença de canais 

fluviais, aos quais se associam os lagos, evidenciam no mapeamento da sua região 

mediana e superior do Córrego Sete Lagoas e rio Paraguaizinho. A drenagem 

superficial é comandada por controle estrutural, com direção predominante, NE-SW, 

como se verifica com o Rio Paraguaizinho e Córrego Sete Lagoas. Estas áreas se 
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destacam do conjunto das planícies fluviais por terem a presença constante de 

lâminas de água em sua superfície. (SEMA, 2003). 

 A APA estadual das Nascentes do Alto do Rio Paraguai pertencente à porção 

superior do Alto Rio Paraguai (Figura 48) e é o local onde se formam duas sub-

bacias: Bacia do Rio Pari (BHRP) e Diamantino/Paraguai (BHPD). Esta Hidrografia 

em seu sentido lato possui curso inicial no sentido da drenagem Sudeste/Nordeste, 

sobre a Formação Raizama e delimitado à direita pela Formação Diamantino e à 

esquerda pela Formação Seputuba. Chega à sua porção Norte margeando o 

Planalto dos Parecis, depois faz um contorno, em sentido contrário, à esquerda 

descendo a Sudoeste e depois para o Sul ao longo da Depressão Paraguai, que já 

está fora dos limites da APA (Figuras 48). 

 Na porção inicial das nascentes, onde está o início o Rio Paraguaizinho ou 

Ribeirão Amolar e o Rio Paraguai ou córrego Sete Lagoas identificamos pontos 

elevados da Paisagem, a Formação Araras, com 4.420,13 ha (6,24%), sendo um 

dos pontos mais alto da área de estudo, com Classes Altimétricas em torno de 500 a 

550 metros e declividade atingindo até 90%. Essa elevação dá sentido à drenagem 

sudoeste/nordeste das sub-Bacias em seu leito maior. A área de estudo tem grande 

importância econômica, tendo em vista suas características geopedomorfológicas, 

sendo alvo constante e em grande escala de uso na extração de calcário, cimento, 

brita e outros em toda sua extensão. 

 
Figura 40 – Hidrografia da APA estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai 

 
            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 



80 
 

A análise da paisagem e da drenagem desta Bacia Hidrográfica nos possibilita 

identificar que está intimamente associada às Classes Altimétricas (Figura 41 e 42) e sua 

declividade distribuída de acordo com a tabela 7, dando sentido ao fluxo e ao regime do rio 

Paraguai e seus afluentes. 

 
Figura 41 – Classes Altimétricas na região da APA Estadual das Nascentes do Alto 
Rio Paraguai 

 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 

As Classes Clinográficas ou de Declividade são fatores ambientais da 

paisagem de extrema relevância para identificar vulnerabilidade aos impactos 

decorrentes das atividades antrópicas. A análise exploratória dos dados de 

declividade medida mostrou que a distribuição da área se concentra em torno dos 

valores mais baixos 0-15%, totalizando 66.609,974 ha (Figura 42 e Tabela 7).  

 
Tabela 7: Classes clinográficas ou de Declividade da APA Estadual das Nascentes 
do Alto Rio Paraguai 
 

  
 
 
 
 
 
 
                             

Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

Declividade (%) Área (ha) Área (%) 

0 – 15 66.609,974 94,0733 

15 – 30 3.520,946 4,9726 

30 – 45 609,336 0,8606 

45 – 60 62,68 0,0885 

60 – 75 3,202 0,0045 

>90 0,302 0,0004 

Total 70806.42 100,00 
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Figura 42 - Classes declividade da APA  

 
            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 

Em concordância com essa análise, evidenciamos que isto propiciou o uso e 

ocupação da paisagem local, predominando o agronegócio. Observou-se ainda, que 

a área das Nascentes do Rio Paraguai, localizada nos limites da APA, como em toda 

a Bacia sofreu e está sofrendo forte pressão antrópica, decorrente dos garimpos 

(diamante e ouro), agricultura extensiva e pastagens. 

Os garimpos estão mais concentrados a noroeste e norte da paisagem, e são 

a principal atividade econômica da região geologicamente denominada de Formação 

Seputuba e dos aluviões atuais, totalizando 18.723,35 ha, Esta área está inserida 

nas proximidades do município de Alto Paraguai, área urbana localizada dentro da 

APA e ao norte das nascentes, o sul do Planalto dos Parecis, respectivamente. 

 Na região da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai predominam 

as duas classes de vegetação (Figuras 43 e Tabelas 8 e 9), onde a Savana 

arborizada com florestas de galeria apresenta-se com 51.856,76 ha (73, 14%), 

estando sobre as Formações Raizama, Seputuba, Araras e Diamantino e onde se 

encontram os Latossolos vermelhos-amarelos distróficos (30.059,81ha), Cambissolo 

álico (22.273,96 ha) e Solos litólicos álicos (17.917,64 ha). 
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Figura 43 – Classes de Vegetação da APA  

 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

 

De modo geral, nas planícies fluviais, os processos de deposição e erosão 

são constantes, fator evidenciado pela migração e abandono dos leitos e pela 

formação de cordões (diques) marginais. São comuns nestas planícies os meandros 

abandonados, em processo de colmatagem ou constituindo lagoas.  Na região 

constatamos a presença de sete lagoas (ao longo do rio nome que deu origem ao 

ribeirão Sete Lagoas ou rio Paraguai). 

A Savana Arborizada com Floresta de Galeria (Figura 43) predomina como 

principal Classe de Vegetação encontrada na APA Cabeceiras do Alto Paraguai, 

com uma área de 51.856,76ha, correspondendo a um percentual de 73,24. Esta 

Savana (Cerrado lato sensu) é descrita como uma vegetação xeromorfa, 

preferencialmente de clima estacional (aproximadamente seis meses secos), 

embora também possa ser encontrada em clima ombrófilo.  

 
Tabela 8: Classes de Vegetação da APA 
 

Classes de Vegetação Área (ha) Área (%) 

Uso Agropecuário em Pequenas 

Propriedades 18.949,67 26,76 

Savana Arborizada com 

Floresta de Galeria 51.856,76 73,24 

Total 70.806.42 100,00 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 
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A Região da Savana (Cerrado) recobre principalmente as unidades de Relevo 

das Depressões do Alto Paraguai e Pantanais Mato-grossenses e do Planalto do 

Parecis (nos trechos sul e sudoeste da APA), estando cada vez mais ameaçada pela 

expansão das fronteiras agrícolas. 

Devido a atividades agropastoris no lugar de ocorrência da tipologia 

Cambissolo Álico nesta paisagem em questão, encontra-se na porção da APA 

Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai, onde se inserem as Nascentes, em 

classes altimétricas, variando de 400 a 450 metros de altura. Já nos solos distróficos 

e álicos (figura 44) há ainda o problema da baixa fertilidade natural. As áreas destes 

solos, sobretudo quando mais acidentadas, são mais apropriadas para preservação 

da flora e fauna. A susceptibilidade à erosão é altíssima em qualquer dos casos, 

sendo determinada basicamente pela ocorrência do substrato rochoso à pequena 

profundidade. Este fato é agravado pela sua ocorrência preferencialmente em locais 

declivosos. 

 
Figura 44 – Classes Pedológicas na região da APA 

 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

As Nascentes do Alto Rio Paraguai, que compõem as duas sub-bacias na 

área da APA, atravessam terras com Latossolos vermelhos-amarelos distróficos, as 
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quais justificam a atividade agropastoril, sendo identificada como predominante nas 

Classes de Uso e Ocupação da paisagem (Tabela 10 e 11). 

Tabela 9 – Classes Pedológicas na região da APA estadual das Nascentes do Alto 
Rio Paraguai 
 

Classes Pedológicas Área (ha) Área (%) 

Cambissolo Álico 22.273,96 31,46 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 30.059,81 42,45 

Solos Litólicos Álicos 17.917,64 25,31 

Solos Litólicos Distróficos 555,02 0,78 

Total 70.806.42 100,00 

            Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

Esta área é é de extrema vulnerabilidade à erosão laminar, devido às 

características pedológicas, declividade, altimetria e vegetação, promovendo o 

assoreamento, tendo em vista que as mesmas favorecem o fluxo e carreação de 

todo o substrato do solo para o leito das nascentes. Estas paisagens, que afirmamos 

que possuem grande susceptibilidade à erosão, normalmente nas áreas de relevo 

acidentado, que são as que apresentam ocorrências mais frequentes destes tipos de 

solo. Registramos as Classes de aptidão agrícola da APA (Figura 45 e Tabela 10) 

onde predomina o uso de terras com restrição a lavoura no nível de manejo B, 

regula para lavoura no nível de manejo C e inapta, com 42.402,72 ha, totalizando 

59,89 % da área total 

Essas áreas podem ser melhores visualizadas na Figura 53, onde a restrição 

está intimamente associada ao tipo de solo, neste caso o latossolo vermelho-

amarelo distrófico e cambissolo. 

Tabela 10 – Classes de Aptidão Agrícola na região da APA estadual das Nascentes 
do Alto Rio Paraguai 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Elaborado por Carlos Eduardo Toniazzo Pinto (2012) 

Classes de Aptidão Área (ha) Área (%) 

Terras sem aptidão para uso agrícola 13.101,67 18,50 

Terra com aptidão RESTRITA para lavoura no 

Nível de manejo B, REGULAR para lavoura no 

nível de manejo C e INAPTA 

42.402,72 

 

59,89 

 

Terra sem aptidão para uso agrícola e com  

aptidão RESTRITA para pastagem plantada 15.302,04 21,61 

Total 70.806,42 100,00 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa 

 

A inaptidão para uso agrícola (Tabela 10) é devido às condições 

geomorfológicas dos Sistemas de Faixas Dobradas de Dessecação em Escarpas, 

com elevadas altitudes, condições de infertilidade do solo, condições 

geomorfológicas e de difícil acesso devido às condições do relevo. 

 
Figura 45 – Classes de Aptidão Agrícola na região da APA Estadual das Nascentes 
do Alto Rio Paraguai 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa 

 
Segundo Conciani (2008), fatores naturais, como os hídricos e os eólicos vêm 

desgastando a superfície do planeta incessantemente, ou seja, promovem uma 

erosão natural, no decorrer milênio. Como consequência as partículas são 

transportadas ao longo do ambiente, dando origem à formação de bacias, vegetação 

etc. Ressalta, ainda, que a velocidade do transporte é muito lenta, desde que haja 

uma proteção natural ou geológica para tanto. Elucida que os solos têm 

comportamentos diferentes quanto à suscetibilidade à erosão natural, dependendo 

de suas características em questão, destacando-se a relação textural entre os 

horizontes e a questão textural (granulometria e estrutura).  

No caso das classes pedológicas, sem considerar outros fatores naturais, de 

uma maneira geral, teríamos os solos cambissolo álico e o latossolo vermelho-
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amarelo na região da APA como mais susceptíveis à erosão natural. É importante 

frisar que para determinar a vulnerabilidade à erosão natural, deve-se 

obrigatoriamente, considerar outros fatores socioambientais determinantes, como: 

atividade humana impactante, declividade, geologia, geomorfologia, vegetação, 

entre outros. 

  

5.3  Aspectos sócio-econômicos do Município de Alto Paraguai/MT  

  

 O Alto Paraguai/MT é delimitado por 14 municípios, a maioria situada nas 

Nascentes do Rio Paraguai que está na microrregião Centro-Oeste do Mato Grosso.  

No conjunto dos Municípios do entorno de Alto Paraguai/MT vivem cerca de 

240 mil habitantes ou cerca de 8% da população total do Mato Grosso. A parte Rural 

de Alto Paraguai foi palmilhada por garimpeiros à procura de pedras preciosas, 

principalmente ouro e diamante. Sua história está ligada ao município de Diamantino 

desde 1728.  

 Terminado esse ciclo no século passado, restaram sítios e fazendas que 

exploravam principalmente a poaia e a seringueira, além de culturas de subsistência. 

Novo ciclo garimpeiro se iniciou em 1938, com o Garimpo do Gatinho, entre outros.  

Pinto et al. (2011) afirmam que o município e os circunvizinhos compõem uma 

região com rica biodiversidade, por comportar três grandes biomas (Pantanal, 

Amazônia e Cerrado) e local de extração de pedras preciosas. Enfatiza-se que a 

região do Alto Paraguai vivenciou a exploração e que apresenta, como 

consequência atual, enormes problemas de ordem social e econômica (PINTO et al., 

2011). 

Para confirmar a opinião dos autores recorre-se aos dados estatísticos da 

IBGE/Cidades@ (2012) os quais informam que o município de Alto Paraguai 

apresentava uma população estimada de 10.066 habitantes em 2012. Possui IDH 

renda de 0,579 e IDH longevidade de 0,683, estando na 98º posição do ranking dos 

municípios de Mato Grosso. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDSCF, 

através da Relação Anual de Informações Sociais/RAIS (2011) no período de 2008 a 

2011, a quantidade de vagas no mercado formal no município de Alto Paraguai/MT 

aumentou em 64 postos, sendo que a maior elevação concentrou-se no Grupo 4 - 

Trabalhadores de serviços administrativos, 31 postos. Em particular, cabe destacar a 
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variação de 70,62% na remuneração média no Grupo 1 - Membros superiores do 

poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e 

gerentes e a remuneração média de R$ 1.407,77 pertencente ao Grupo 2 - 

Profissionais das ciências e das artes em 2011 (Quadro 3). 

Quadro 3 – Grandes Grupos Ocupacionais ordenados pela variação dos postos 
entre 2008 e 2011 

 

 

                                  Fonte: (MDSCF/RAIS, 2011) 

O IBGE/Cidades@ (2012) informou os indicadores do setor primário, 

referindo-se à Extração de Madeiras (lenha), sendo que a quantidade produzida em 

2011 atingiu 8.556 m3, totalizando R$ 171.000,00 reais do valor da produção. 

Apresentou também o total da produção de Borracha (látex coagulado) de 110 ha de 

área colhida, produzindo 220 toneladas e atingindo o rendimento médio de 2.000 

kg/ha. O valor desta produção chegou a R$ 660.000,00 reais. 

O município de Alto Paraguai colheu na região 12 ha (144.000 frutos) de 

coco-da-baía, com 12.000 frutos/ha de rendimento médio e o valor da produção em 

R$ 144.000,00 reais (IBGE/CIDADES@, 2012). 

 Quanto à produção nas Lavouras Temporárias em Alto Paraguai/MT o 

IBGE/Cidades@ (2012) registrou a produção de abacaxi, com área colhida de 35 ha, 

totalizando 875 mil frutos, com rendimento médio de 25.000 frutos/ha e o valor da 

produção de R$ 875.000,00 em 2011. Menciona a produção de arroz (em casca) de 
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150 ha de área colhida, produzindo de 495 toneladas, com rendimento médio de 

3.300 kg/ha e o valor da produção atingindo R$ 214.000,00 reais. Plantou-se 150 ha 

de mandioca, chegando à quantidade produzida de 2.250 toneladas, rendendo em 

média 15.000 kg/ha. O valor desta produção foi de R$ 787.000,00 reais em 2011.  

 A safra de milho teve uma área colhida de 2.500 ha, sendo produzidas 8.250 

toneladas e rendimento médio de 3.300  kg/ha, chegando a um valor total da 

produção de R$ 2.970,00. Apesar de o Território do Alto Paraguai ser um grande 

produtor de grãos, o município de Alto Paraguai contribuiu com 6.500 hectares de 

Soja (em grão) e 600 hectares de sorgo (em grão), produzindo 21.060 toneladas de 

soja e 828 toneladas de sorgo (em grão), totalizando em 2011 os valores da 

produção em R$ 12.972,00 e R$ 215.000,00, respectivamente (IBGE/CIDADES@, 

2012). 

 Segundo o (IBGE/Cidades@ (2012), o município de Alto Paraguai/MT possuía 

um rebanho de 8 cabeças de Asininos; 72.504 cabeças de Bovinos; 2 cabeças de 

Bubalinos; 86 cabeças de Caprinos; 951 cabeças de Equinos; Galinhas com 11.540 

cabeças e Galos, Frangas, Frangos e Pintos com o efetivo dos rebanhos de 15.157 

cabeças; Os Muares 153 cabeças; os  Ovinos 1.156 cabeças e os Suínos 605 

cabeças. A produção de leite de vaca atingiu 3.159 litros, com o  valor da produção 

em R$ 1.896,00 e a produção de ovos atingiu em 2011 um total de 46.000 dúzias e 

o valor da produção R$ 92.000,00.  

 O Senso Demográfico (2010); IBGE/Cidades@ (2013) registrou para o 

município de Alto Paraguai/MT os seguintes dados sócio-econômicos (Quadro 4): 

 

Quadro 4 – Aspectos sócio-econômicos do Município de Alto Paraguai/MT 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Estabelecimentos de Saúde SUS 6  estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental (2012) 1.330 matrículas 

Matrícula - Ensino médio (2012) 427 matrículas 

Número de unidades locais 59 unidades 

Pessoal ocupado total  353 pessoas 

PIB per capita a preços correntes 6.607,86 reais 

População residente 10.066 pessoas 

População residente (Homens) 5.413 pessoas 

População residente (Mulheres) 4.653 pessoas 

População residente alfabetizada  7.902 pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 3.018 pessoas 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes (Rural) 

225,00 reais 
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Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes (Urbana) 

356,25 reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio (Rural) 

1.175,63 reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio (Urbana)  

1.378,73 reais 

Fonte: Senso Demográfico (2010); IBGE/Cidades@ (2013) 
  

5.4 Biodiversidade da Bacia do Alto Rio Paraguai na APA Estadual das Nascentes do Alto 

Rio Paraguai 

  
 Segundo a ANA (2003) a região da Bacia do Alto Paraguai onde se situa a 

APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai compreende áreas diferentes de 

relevo, sendo um fator determinante para o aparecimento de fitofisionomias 

diversas. Na região mais alta do Planalto há predomínio do Cerrado Stricto Sensu, 

formações de matas de galeria e capões de florestas. Na região de Planície, ou seja, 

onde se localiza o Pantanal, aparece o Cerrado, matas de galeria, capões de 

florestas. Essas matas originam tipos específicos de vegetação, onde há 

predominância de algumas espécies, formando as matas „tipo‟ caronal, cambarazais, 

canjiqueral, carandazais, paratudais e acurizais; cordilheiras; formadas por 

elementos de Cerradão; capões de cerrado; campos; e campos alagáveis. 

 A diversidade de espécies na região da APA Estadual das Nascentes do Alto 

Rio Paraguai é muito rica, visto que abrange áreas alagáveis temporariamente, 

favorecendo o aparecimento de muitas espécies. Na região encontra-se uma das 

maiores biodiversidades do planeta com mais de 3.400 espécies plantas superiores, 

400 espécies de peixes, 179 espécies de répteis, anfíbios: 80 espécies, 661 

espécies de aves e 195 espécies de mamíferos (ANA, 2003). 

 
5.5 Atividades Humanas e Impactos ambientais na região da APA Estadual das 
Nascentes do Alto Rio Paraguai 

 

Caracterizaram-se neste estudo as fitofisionomias e identificaram-se as 

formações existentes na área de estudo. Percebeu-se a implantação de lavouras de 

soja e milho (Figura 48) e terras destinadas à plantação de pastagens (Figura 49). 

Em toda a região da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai, o ritmo é 

ditado pelas águas que regem a vida natural e também pelas características 
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pedológicas, altimétricas, declividade e vegetação. Estas características são 

determinantes para as atividades ali exercidas, já que as atividades humanas 

historicamente têm sido fortemente influenciadas pelos condicionantes hidrológicos 

(COSTA, 1999).  

Próximas à área urbana do Município de Alto Paraguai ocorrem faixas 

descontínuas de planícies e terraço fluvial em toda a sua extensão. A baixa 

declividade nos rios dessas sub-bacias dificulta o escoamento fluvial, o que 

possibilitou a formação de faixas de acumulação de sedimentos - planícies e 

terraços fluviais - ao longo de praticamente todos os rios, dando origem aos aluviões 

atuais e à depressão Paraguai.  

As alterações antrópicas sobre a vegetação natural da paisagem na APA 

Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai têm impactos em todo o sistema 

hidrológico. O Planalto, a partir da década de 1960, passou por profundas 

modificações causadas pela ocupação humana, especialmente a substituição da 

vegetação original por pastagens e por cultivos agrícolas (Figura 46). Estas 

alterações podem ter contribuído para a modificação do regime hidrológico e da 

produção de sedimentos nas bacias dos rios que correm para o Pantanal (BORDAS, 

1996). 

Figura 46 – Fazenda Vanguarda – área de lavoura de milho e soja no município de Alto 
Paraguai/MT 
 

 
Foto: Lucimar Curvo (2012) 

Figura 47  – Área destinada a pecuária extensiva  

 

                      Foto: Lucimar Curvo (2012) 
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 Constatou-se no mapa de uso e ocupação da APA (Figura 49) o 

reflorestamento de áreas degradadas (Figuras 48), principalmente à base de 

Eucalipto, que aparece com uma área de 158, 79 ha, ou seja, 0,22% da área total da 

APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai.  

  Há a implantação de financiamento de reflorestamento e recuperação de 

áreas degradadas, supervisionadas pela SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de Mato Grosso nas margens do Rio Amolar ou Paraguaizinho, próximos a 

Fazenda Melgueira no município de Alto Paraguai/MT. 

 
Figura 48- Área de reflorestamento – Próximo à Fazenda Melgueira – Município de 
Alto Paraguai/MT 

 

Foto (Lucimar Curvo, 2012) 

 

A maior ameaça à região era o desmatamento do planalto adjacente ao 

Pantanal. Entretanto, o desmatamento estendeu-se para dentro da própria planície 

no entorno. No ano 2000, a área total onde a vegetação original havia sido removida 

e substituída por gramíneas exóticas, era estimada em 12.182 km² (PADOVANI et 

al., 2004).  Mais de 40% dos habitats de florestas e savanas já foram alterados pela 

pecuária, muitas vezes com a introdução de espécies de gramíneas exóticas 

(PADOVANI et al., 2004). As queimadas – prática utilizada para renovar pastagens e 

controlar pragas do gado como os carrapatos – estão expandindo-se na região e 

frequentemente levam à perda de controle do fogo, provocando incêndios.  

Os efeitos da introdução de gramíneas (e herbicidas) ainda são pouco 

conhecidos, embora Lacher Jr. e Alho (1989) tenham documentado redução na 

densidade e riqueza de espécies de pequenos mamíferos em áreas com pastoreio 

excessivo por bovinos.  

Na APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai os agricultores e/ou 

criadores desmataram a vegetação de galeria nas áreas de mananciais, deixando os 

cursos d‟água sem a necessária proteção natural que lhes garante a conservação, o 

13/12/2012
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que poderá implicar em menor sustentabilidade do sistema, colocando em risco o 

equilíbrio do bioma Pantanal (DELMON; NEVES, S/D) 

Eventuais alterações da qualidade da água e do regime hidrológico do 

Planalto podem ter impactos importantes na região do Pantanal, assim como em 

toda a Bacia do Alto Paraguai. Entre estas alterações deve ser lembrada a alteração 

do ciclo de pulsos de cheias pela construção de obras hidráulicas como barragens, 

cujo impacto individual é pouco perceptível, mas que, em conjunto, podem provocar 

modificações no regime hidrológico.  

A área de estudo, localizada na Bacia Hidrográfica Paraguai/Diamantino, com 

1376,66 Km2 de área territorial e a altitude variando entre 186 e 600 metros, 

circunscreve-se na Província Serrana, onde nasce o Rio Paraguai, em terras do 

Planalto dos Parecis e da Depressão do Rio Paraguai. As terras são ocupadas por 

lavouras de soja, milho, algodão e agricultura de subsistência em pequenas 

propriedades, como também pecuária, mineração (CASARIM, 2008).  

 

Casarim (2008) teve como unidades (pontos) nove estações de coletas de 

dados para sua pesquisa na Bacia Hidrográfica Paraguai/Diamantino de estudo para 

verificar a qualidade da água. Essas estações estão localizadas: no Rio Paraguai 

(ponte em Alto Paraguai), Rio Diamantino, Córrego Frei Manoel, Ribeirão Buriti, 

Córrego Mato Seco, Córrego Macaco, Córrego Amolar, Ribeirão Melgueira e no Rio 

Paraguai, na área do Planalto. Nessas estações, os resultados dos parâmetros de 

mercúrio na água foram < 0,001 mg/L) em todas as amostras; os de coliformes 

fecais acusaram valores entre 200 NMP/100mL, no Ribeirão Melgueira, menor 

índice, e 4.900 NMP/100mL no Córrego Amolar, de maior concentração. Os de 

coliformes totais apresentaram valores de 240 NMP/100mL no Melgueira, menor 

valor, e 7.500 NMP/100mL no Córrego Mato Seco, maior concentração. Os ensaios 

de mercúrio no sedimento de fundo apresentaram valores < 0,001, no Ribeirão 

Melgueira e 0,08 ppm no Córrego Mato Seco, maior concentração.  

 

Analisaram-se através de Mapa Temático as classes de Uso e Ocupação 

(Figura   da paisagem na APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai: 

agricultura, pastagens, reflorestamento, regeneração, formações ripárias vegetação 

e zona urbana. 
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Tabela 11: Classes de Uso e Ocupação da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio 
Paraguai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinto et al. (2011 p.6220) 

 

          

         Conforme o mapa de uso e ocupação da paisagem da área de estudo (Figura 

49 e Tabela 11) pode-se identificar o predomínio o uso agropecuário (tabela 11), 

com 39.267,80 ha, correspondendo a 55,46% da área total da APA. As áreas de 

vegetação natural foram classificadas como cerrado (21.002,48 ha, correspondendo 

a 29,66%) e formações ripárias (8.542, 43, correspondendo a 12,06%), totalizando 

29. 544, 91 ha, ou seja, 41,72% da área total. 

 

Há redução da vegetação natural e está evidentemente associada ao 

incorreto manejo do solo e ocupação da paisagem, onde predomina o 

desmatamento para introdução de pastagens para criação de gado. Está 

comprovado que a maior parte das áreas cultiváveis da área de estudo, estava 

sobrepujada por pastagens e lavouras (Figura 49 e Tabela 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Área (ha) Área (%) 

Agricultura 21.337,85 30,14 

Pastagem 17.929,95 25,32 

Reflorestamento 158,79 0,22 

Regeneração 1.520,27 2,15 

Formações Ripárias 8.542,43 12,06 

Vegetação (cerrado) 21.002,48 29,66 

Zona Urbana 314,59 0,44 

Total 70.806,36 100,00 
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Figura 49 – Mapa de Uso e Ocupação da região da APA Estadual das Nascentes do 
Alto Rio Paraguai 

 

Fonte: Pinto et al. (2011 p.6220);  

Como consequência do desmatamento tem-se o assoreamento dos canais 

fluviais, pois a exposição dos solos para práticas agrícolas abre caminho para os 

processos erosivos e para o transporte de materiais, que são drenados até o 

depósito final nos leitos dos cursos d‟água do Rio Paraguai e afluentes (Figura 50a e 

b e 51). 

Figura 50 a e b  – Leito de rio assoreado  (Ponte sobre o Rio Paraguai – município 
de Alto Paraguai/MT) 

 

Foto: (LUCIMAR CURVO, 2012) 

Figura 51 – Ponte sobre o Rio Paraguaizinho no Município de Alto Paraguai/MT  
(Nascente do rio Paraguai).   
 

 
                        Foto: (LUCIMAR CURVO, 2012). 

(b) (a) 
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Identificou-se na área de estudo que a vegetação ripária ou mata ciliar (Figura 

51) vem sofrendo enorme pressão, tendo em vista que não se têm respeitado os 

limites legais para sua preservação (Figura 52). 

 
Figura 52 – Margem direita do Rio Paraguai no Município de Alto Paraguai/MT (área 
urbana) 

 

                      Foto: (LUCIMAR CURVO, 2012). 

 

 Constataram-se o uso indevido desta paisagem por desmatamento para a 

implantação de sistemas agropastoris, principalmente nas margens das nascentes e 

dos cursos d‟água do Córrego Sete Lagoas e do Rio Paraguaizinho. As lavouras de 

milho e pastagens chegam até sua borda ou entorno, ultrapassando o permitido por 

lei. 

 Na análise do uso e ocupação da paisagem da APA identificou-se a presença 

de área urbana (Figuras 53 a e b), local onde está localizado o município de Alto 

Paraguai/MT, na região noroeste da APA (Figura 49).  

 

Figuras 53 a e b – Área Urbana do Município de Alto Paraguai/MT 

  
                        Fotos (Lucimar Curvo, 2012) 

(a) (b) 

15/07/2012 15/07/2012 

13/12/2012

2 



96 
 

 

Figura 54 – Escombros (entulhos) devido à retirada de terra utilizada no garimpo 
(área urbana – Alto Paraguai/MT) 

 
                      Fotos (Lucimar Curvo, 2012) 

 
Figura 55 a e b – Catreados devido à retirada de terra e reutilizados para piscicultura 
(área urbana – Alto Paraguai/MT) 

  
                     Fotos (Lucimar Curvo, 2012) 

 
A região do entorno do Município de Alto Paraguai/MT foi praticamente 

explorada por atividade garimpeira. Encontraram-se ao redor da cidade (área 

urbana) escombros (Figura 54) devido à retirada de terra, formando buracos 

(Catreados), que são aproveitados para a prática de piscicultura (Figuras 55 a e b). 

Registraram-se na parte urbana diversos imóveis abandonados, que eram 

freqüentados pelos garimpeiros no auge do garimpo. Esses locais eram 

denominados como “cabaré do gatinho”, devido a aparição de um  felino nas 

imediações. Várias histórias são relembradas pelos moradores. Contam em 

entrevista que os garimpeiros tinham passagem rápida pela localidade e vinham 

para gastar todo o dinheiro que ganhavam com a mineração. Chegavam a alimentar 

os animais com maçãs, dar banho com cerveja e passar perfume nas mulas. 

Esbanjavam riquezas e fortunas temporárias. 

 
 
 

15/07/2012 

15/07/2012 15/07/2012 

(a) (b) 
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CAPÍTULO III21 
 
 
 Os Minhoqueiros de Alto Paraguai/MT são profissionais de diversos ramos de 

atividades e que encontraram forma alternativa de renda com a retirada de minhocas 

silvestres. Aqui foram identificados esses sujeitos, possibilitando a construção de um 

sociograma que permitiu visualizar suas interações ao longo das inter-relações 

sociais. A partir de software especializado foi possível demonstrar os fluxos de 

indicação entre os próprios atores, gerando uma rede destes integrantes. Através de 

dados matriciais pré-concebidos por pesquisa de campo, utilizando de entrevistas 

semi-estruturadas, detectaram-se os membros que mais se destacavam, permitindo 

a análise de suas influências na rede social local. 

 Relevou-se este estudo nesta pesquisa, visto que permite conhecer parte das 

relações de trabalho, aspectos sociais e econômicos dos Minhoqueiros no município 

de Alto Paraguai/MT na APA.  O grau de sustentabilidade social destes atores nesta 

localidade pôde ser evidenciado pelos Nós da Rede, determinado por sua influência 

social e econômica na exploração da força de trabalho utilizada para o extrativismo 

em questão. 

OS MINHOQUEIROS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT (BRASIL):  
ANÁLISE DO SOCIOGRAMA OU REDE SOCIAL LOCAL 

 

5.6 Situação socioambiental local 

 

Analisou-se os cenários que envolvem a questão socioambiental em Alto 

Paraguai/MT, que tendo em vista a equação recurso-escassez, atribuíram aos 

elementos da natureza uma utilização social e econômica e colocou em pauta a 

questão do controle e da proteção dos recursos naturais como a principal via de 

resolução dos problemas sociais, econômicos e ambientais de toda a sociedade 

local.  

Entretanto, segundo Scotto e Limoncic (1997), os trabalhos sobre o meio 

ambiente foram, aos poucos, se aproximando  das ciências sociais, fazendo emergir 

algumas linhas de pensamento ecológico social que procuram defender que a 

                                                           
21

 Dados já publicados em VIEIRA, L.R.; CURVO, R.J.C.; PINTO, C.E.T.  Situação socioambiental 
nas nascentes do rio Paraguai (Brasil): network analysis e desenvolvimento local sustentável.  
Revista DELOS –  Desarrollo Local Sostenible. Grupo Eumed.net / Universidad de Málaga y  Red 
Académica Iberoamericana Local Global Indexada en IN-Recs; LATINDEX; DICE; ANECA; ISOC;  
RePEc y DIALNET, Vol 6., Nº 17, Junio 2013. 
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gestão de relações sociais contraditórias, sendo também fator determinante para a 

definição dos diferentes modos de uso e apropriação dos recursos naturais.  

De encontro a essa premissa lançou-se olhares para os atores locais, que são 

os moradores de Alto Paraguai/MT, que atuam como trabalhadores rurais e que 

extraem minhocas às margens do rio Paraguai na APA Estadual das Nascentes do 

Alto rio Paraguai . Estes Minhoqueiros são os responsáveis e estão “envolvidos com 

o uso e a gestão dos recursos naturais, como também, sobre os processos 

decisórios e as correlações de força que configuram cada situação-problema 

socioambiental” (IBASE, 1997) 

Considerou-se a gestão do meio ambiente como resultante da participação 

desses sociais que passa pela construção de sujeitos coletivos, da constante 

composição ou cooperação, oposição e negociação entre interesses individuais e 

coletivos em torno da apropriação desses bens naturais. Percebeu-se os aspectos 

socioambientais constituem-se, teoricamente, em recursos da natureza que não 

deveriam ser passíveis de apropriação individual, já que deles definem, direta ou 

indiretamente, o bem estar da sociedade. Acredita-se que por causa disto, definem-

se esses recursos naturais como bens de uso comum. Entretanto, devido aos 

múltiplos jogos de interesses, no seio da sociedade local, que muitas vezes vão de 

encontro à idéia de bem coletivo, os recursos naturais passam a ser objetos de 

apropriação privada e uso diversos. Assim, torna-se necessário reconhecer o meio 

ambiente como um campo de tensão permanente entre interesses individuais e 

coletivos.  

Alto Paraguai e municípios circunvizinhos possuem grande importância e 

ecológica e econômica. É uma região rica em biodiversidade, por comportar três 

grandes biomas (Pantanal, Amazônia e Cerrado)”. Menciona ainda que “é um local 

utilizado para a pecuária extensiva e agricultura convencional para o plantio de 

grãos (milho e soja),  e ainda de extração de pedras preciosas, como diamante e 

ouro”. 

Identificou-se que a região do Alto Paraguai no estado de Mato Grosso foi 

sempre assolada pela exploração e que apresentam, como consequência atual, 

enormes problemas de ordem social, ambiental e econômica.  

Preocupou-se “com a situação socioambiental na APA, constatou-se que as 

atividades de mineração, como o garimpo ilegal de diamante e ouro. Constataram, 

ainda in lócus, atividades que levam a danos do ponto de vista ambiental, no solo e 
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nos recursos hídricos, formando enormes crateras e „buracos a céu aberto‟ devido à 

retirada de terra para a garimpagem. Em outras localidades identificaram-se 

atividades extrativistas de animais, no caso minhocas. Nestes locais degradados, o 

solo é revirado constantemente por “enxadões” para a extração de minhocas em 

áreas de várzeas devido as suas condições edáficas favoráveis a proliferação e 

retirada das minhocas. Estas são Áreas de Proteção Permanentes (APPs), 

possuindo inundação periódica pelas águas do Rio Paraguai e seus afluentes, que é 

importante formador da Bacia Platina.  

Faz-se referência ás pessoas que retiram as minhocas do solo são 

denominadas de “Minhoqueiros” ou “catadores de minhocas”. Salienta-se que esta 

atividade extrativista não é regularizada e passou a acontecer após o declínio do 

garimpo, a ser uma das poucas alternativas de trabalho e de aquisição de renda 

para os moradores dessa região  

Identificou-se e registrou-se através de pesquisa de campo  in lócus que as 

atividades de retiradas das minhocas passaram a ser uma das formas de renda da 

população local, após o declínio e proibição do garimpo de diamante e ouro. Os 

Minhoqueiros declararam praticar essa atividade por falta de oportunidades: [...]“num 

tem outra coisa pra faze, como vamos arranjá o sustento de nossos fios”[...] (Frase 

do Minhoqueiros Sr. José). 

          Concretiza-se com a  análise de Arnold (2001) que demonstra que as 

atividades extrativistas geram renda e empregos informais, mas que no contexto 

nacional e local têm relevante importância para a economia rural de países em 

desenvolvimento, principalmente para aqueles que não possuem outras opções de 

vida, ou seja,  para os pobres e as mulheres.  

Concordou-se com Saraiva (2009) e Gonçalo (2006) em suas reflexões de 

que  não se trata, de adquirir toda a renda a partir desta atividade, muito menos de 

um único produto, mas sim das diversas atividades comerciais e industriais que se 

complementam. Assim retoma-se como viés a necessidade nesses locais de 

promover a pluralidade sendo complementada pelo extrativismo, aumentando assim 

o ganho destas pessoas, contribuído para o orçamento e gasto familiar.  

Entendeu-se como Gonçalo (2006) que as atividades extrativistas na APA 

estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai ficam desequilibradas e a maior parte 

da renda concentra-se nas mãos dos atravessadores e somente pequena parte da  
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produção é consumida dentro da unidade produtiva, sendo a maior parte 

encaminhada ao mercado  

Identificou-se ainda, outros formas de trabalho realizadas pelos habitantes do 

município de Alto Paraguai, dentre elas: a) a prestação de serviços no comércio no 

serviço público locais; b) contratação como funcionários formais registrados nos 

Frigoríficos Bertin - atualmente JBS - e a Seara Alimentos, do Grupo Marfrig (figura 

4), ambos no município vizinho de Diamantino; c) trabalhos  de contratação 

temporária em lavouras e pecuária; d)  Piscicultura. 

Durante a caminhada pela trilha percorrida pelos Minhoqueiros de Alto 

Paraguai presenciou-se a saída deles ao amanhecer, em média das de 5:00 horas 

da manhã, os quais caminhavam para onde podiam encontrar minhocas. Registrou-

se ainda, as suas formas de se locomover pelas trilhas e estradas vicinais através 

de bicicletas e motos (figura 56). Esse fato caracteriza do ponto de vista do meio de 

transporte, meios de locomoção menos impactantes ao meio ambiente. 

Mencionaram ainda em depoimentos que preferem sair enquanto o sol está baixo e 

não está tão quente.  

 

Figura 56 - Meios de transporte utilizados pelos Minhoqueiros.  

 

             Foto (LUCIMAR CURVO, 2012)  

 

Destacou-se a observação em que as retiradas de minhocas ocorrem 

em locais de Áreas de Preservação Permanente (APPs) , onde é proibido o uso e 

ocupação pelo novo Código Florestal Brasileiro” (Artigo 3º e 4º da LEI nº 12.651, de 

25 de MAIO de 2012). 

http://www.eumed.net/rev/delos/17/rio-paraguai.html#_ftn5
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Identificou-se que à maneira de catar as minhocas são realizadas utilizando 

enxadão, onde se  a terra, formando “torrões”, expondo os espécimes para extração 

(figuras 67 e 68).  

 

Figura 57– Forma de retirada das minhocas. Figura 58 – Espécime de minhoca 
exposto durante a retirada. 
  

 

            Foto (LUCIMAR CURVO, 2012).  

 

Verificou-se também, que as minhocas extraídas são colocadas em garrafas 

descartáveis feitas de plásticos, como garrafas pet, garrafas de água sanitária ou 

detergente, onde os Minhoqueiros cortavam a parte superior essas para ter uma 

abertura na parte superior (figura 59). 

Figura 59 - Ferramentas de extração de minhocas  

 

 Foto (LUCIMAR CURVO, 2012)  

 

Quantificou-se a extração de minhocas que são retiradas no dia, ficando em 

média de 0,5 a 1,5 litros/dia por cada Minhoqueiro. Ainda segundo Vieira et al., 

(2013 p. 12), os Minhoqueiros informantes falaram que a venda das minhocas “é 
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feita por aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais/litro), sendo que 50% deste 

valor eles pagam para o proprietário da terra pela retirada. 

Registrou-se a renda do mensal dos Minhoqueiros, que ficam em torno de 0,5 

a 2 salários mínimos, sendo, muitas vezes, a única forma de redá de muitos famílias 

de Minhoqueiros.  Os Minhoqueiros informaram durante a entrevista que minhocas 

que eles extraem são comercializadas pelos Compradores de Minhocas (figura 68) 

“que às levam para Cuiabá e outros estados, principalmente Mato Grosso do Sul, 

São Paulo, Minas Gerais e Goiás, sendo vendidas por até R$ 100,00 (cem 

reais/litro) ou mais e são utilizadas como “isca” para pesca”  

 

Figura 60 - Local de compra de atravessador (Sr. VAL) das minhocas retiradas.  
 Local: Varzão do VAL 

 

 Foto (LUCIMAR CURVO, 2012). 

 

Percebeu-se que a extração realizada pelos Minhoqueiros em Alto Paraguai é 

depredatória, sem planejamento ambiental, sendo um dos fatores diretos de 

mudanças responsáveis pela insustentabilidade na APA. Concluem este ponto 

destacando que se torna “distante nesta realidade falar de desenvolvimento 

sustentável para a região, visto que diversos fatores socioambientais estão abaixo 

do desejável. 

Entendeu-se como Laschefski; Costa (2008) que referem-se ao termo 

desenvolvimento sustentável como uma estratégia para políticas públicas  que  

visam  entrelaçar  os  meios  ambientais,  sociais  e econômicos. Neste contexto,  

devem surgir  formas diferentes de planejamento e gestão  territorial local, onde 

devem envolver a mobilizar do conhecimento  local, a criação de estruturas de 

diálogo e a negociação entre os envolvidos. Não se pode admitir a má distribuição 

de renda para o trabalho extrativista local, visto que há nítida característica de 

exploração laboral. Neste caso de extração seletiva de minhocas em uma Unidade 
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de Conservação, mesmo sendo uma unidade de uso sustentável, deveria ter como 

princípio norteado proteger a biodiversidade frente ao desenvolvimento econômico, 

mantendo o equilíbrio social e ambiental (Laschefski; Costa, 2008 apud Vieira et al., 

2013 p.15). 

Identificaram-se diversas atividades humanas, destacando a revirada da terra 

durante a extração das minhocas. Promovem a retirada da cobertura vegetal, 

facilitando a erosão dos tipos sulcados e voçorocas. Mencionaram ainda, que “As 

regiões onde são extraídas as minhocas em Alto Paraguai nas margens do rio 

Paraguai na área da APA ficam devastadas e o solo exposto aos de  intemperismo 

naturais (chuva, sol, vento etc.) O revolvimento da terra leva para o leito dos rios, 

promovendo e aumentando o assoreamento (figura 61), iniciado pela mineração, 

através do Garimpo de extração de ouro e diamante.  

 

Figura 61 - Leito do rio Paraguai assoreado 

 

Foto: Lucimar Curvo (2012) 

 

Como Lovatto et al. (2008) que refletiu-se sobre as possibilidades de 

sustentabilidade local de conciliar a conservação e preservação dos serviços 

ambientais, permitindo usos e ocupações, trazendo muitos benefícios individuais e 

coletivos para os Minhoqueiros durante a extração seletiva de minhocas. Concluiu-

se que  pode-se  pensar  em  sustentabilidade  quando  a  desigualdade  não estiver  

no  ápice  dos  problemas  humanos  e  a  Educação  for  compreendida  como 

condição necessária à sobrevivência e manutenção da vida sobre o planeta terra 

(VIEIRA et al., 2013 p. 15-16) 

Citou-se Lovatto et al. (2008p. 246) que ensina ainda que nesse sentido, 

convém salientar, que além da necessidade de investimentos em Educação 

Ambiental, precisa-se tornar as políticas públicas condizentes à realidade local para 

que possamos  realmente  caminhar  em  direção  a solução  dos  nossos  
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problemas,  sobretudo,  quando  estes,  assumem  caráter  de urgência, pois a sua 

minimização repercute no bem estar da população. 

 

Finalizou-se que a situação socioambiental na APA estadual das Nascentes 

do Alto Rio Paraguai permeia anseios e demandas que vão de encontram as 

necessidades de planejamento ambiental, mais coletivo e democrático.  

Já no contexto de a Análise de Redes Sociais (ARS) nos permite identificar 

detalhadamente os padrões de relacionamento entre atores em uma determinada 

situação social”, assim como as suas mudanças no tempo. Esse estruturalismo de 

origem empírica “apresenta grande potencialidade para o estudo da relação entre 

público e privado  na formulação e gestão de ações do Estado (MARQUES, 1999). 

Baseou-se nesses pressupostos metodológicos e identificou-se na rede social 

local no município de Alto Paraguai/MT, às margens do Rio Paraguai, 6 Categorias 

de atuação profissional (Figura 62), predominando entre os 19, 9 Minhoqueiros, 

totalizando 47,36%, seguidos por 3 funcionários públicos atingindo 15,78%. Já os 

compradores foram 2 (10,52%) e  2  sendo professoras (10,52%), 2 do lar (10,52%) 

e 1 garimpeiro (5,26%) (VIEIRA et al., 2013 p. 6). 

 

Figura 62 – Categorias de profissionais identificadas no sociograma ou rede social 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa 

 

A partir da análise inicial do grau de influência na rede social aqui construída, 

tomando como critério a posição ocupada e o tamanho na rede, percebe-se que os 
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compradores de minhocas, aqui denominados de Val e Beth ocupam posição mais 

centralizada e em maior destaque. Sendo assim entende-se que os dois atores são 

as pessoas com maior importância ou poder na rede social local. Conforme 

Laranjeiro (2008) os mais influentes são também os mais populares ou conhecidos, 

porque os outros procuram direcionar-lhes a indicação. Estes se posicionam mais 

próximos do centro. Neste escopo de análise entende-se que são atores importantes 

e dominantes, exercendo forte influência no desenvolvimento social e econômico 

local, comprometendo a sustentabilidade de um modo geral.  

Para Moe (2005):  

 

[...] os estudos de redes foram incluídos na verdade, em sua qualidade 
essencial em geral, vista como um processo em curso que exige o 
esforço atores sociais, que aqui estão envolvidos na extração seletiva, 
para manter e desenvolver suas relações com os outros nas suas redes, 
ou seja, ser intervenientes nos relacionamentos na mesma ou em redes 
diferentes. Estes devem, para terem destaque e sucessos realizaram 
atividades com os outros, apresentando um maior número de 
intersecções (MOE, 2005). 
 
 

Nas redes sociais a Centralidade de uma rede ou sociograma é fator de 

análise importante, tendo em vista que se indica a posição do nó (ator) no contexto 

do sociograma.  Nesta análise pôde-se concretizar que se o ator na rede tem grande 

valor e posição de centralidade, este possui maior número de vínculos com outros 

atores da rede.  Se ao contrário, ou seja, está situado em posição na rede com 

poucas comunicações ou indicações, o ator possui valor de centralidade baixa 

(SILVEIRA;FARINA, 2012:  

 

Silveira; Farina (2012 p. 40)afirmaram: 

[...] o vínculo entre os nós pode representar o fluxo de informação de uma rede, 
isto é, atores com alta centralidade indicam que o fluxo de informação passa 
por ele e quem está vinculado recebe as informações. Sem essas ligações, 
buracos estruturais estariam presentes, isto é, um ator não teria vínculo com 
outros e dessa forma não receberia informações dos mesmos (SILVEIRA; 
FARINA; 2012 p.40).   

 

Percebeu-se então que, nesse sentido, o sociograma local tem natureza de 

caráter informal, tanto que a medida em que as atividades são realizadas pelos 

membros depende de fatores como o grau de participação e de influência daqueles 

que estão dispostos a participar das atividades em redes. Além disso, a rede é um 

processo contínuo – para o qual deve haver desfecho – caracterizado pelo 
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desempenho de seus integrantes e de suas relações de cooperação e 

entendimentos.  

Analisando visualmente a Rede Social local identificou-se neste estudo 

(Figura 63) identificou-se a existência entre os atores, daqueles Minhoqueiros que se 

destacam, sendo devido à maior quantidade de indicações pelos pares: em primeiro 

o Catador de Minhocas denominado aqui de Pê, o qual ocupa posição centralizada 

no tocante à rede constituída, ou seja, este possui valor grau de centralidade alto. 

Os Minhoqueiros que se posicionam mais na parte periférica do sociograma e que 

se destacam pouco são os Zinho, Van e Totó. Já as “do lar” sempre ficam na 

periferia direita, são Ana e Tinha. Estas possuem menor valor de Centralidade.    

Mizruchi (2006) mencionou vários experimentos que: 

 

[...] durante as décadas de 1950 e 1960 identificaram diferenças 
consideráveis no caráter das atividades de solução de problemas em 
grupo entre diversas estruturas de comunicação. De especial 
importância foi a relação entre a centralidade de um agente e sua 
influência sobre o grupo (VIEIRA et al., 2013 p. 8).  
 
 

Leavitt (1951) e Mizruchi (2006) também  identificaram, por meio de muitos 

tipos de estrutura de comunicação, que as diferenças de influência entre o agente 

mais central e o menos central aumentavam com a crescente hierarquia das 

estruturas.  

Na análise da Figura 63 percebeu-se que à medida que se distanciam da 

posição central diminuem as indicações, configurando menor destaque e ou 

influência na rede. Assim, no caso específico identifica-se o ator Van. Já os atores 

centrais, mais ativos, estão caracterizados por serem mais autônomos e menos 

dependentes de outros nós e trocam mais informações, são mais indicados ou 

indicam mais, fazendo ver o seu ponto de vista, as suas idéias ou dando 

informações, tornando-se mais influentes na rede (LARANJEIRO; FIGUEIRA, 2007) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

Figura 63 – Rede Social ou sociograma no contexto das atividades de extração de 
minhocas em Alto Paraguai/MT 

. 

Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa 

 

Nessa análise concordou-se com Moe (2005) que: 

[...] no entanto, os estudos destas redes foram incluídos na verdade, em 
sua qualidade essencial geral, o esforço dos atores sociais para 
manterem e desenvolverem suas relações com os outros nas suas 
redes, ou seja, serem intervenientes nos relacionamentos na mesma ou 
em redes diferentes (MOE, 2005) 
 

Entendeu-se que se deva colocar em destaque que o sucesso está em 

realizarem atividades com os outros, apresentando assim, maior número de 

intersecções, ou seja, de indicações pelos seus pares.  

Nesse escopo, cita-se Moe (2005) 

  

[...] as redes sociais passaram aqui a ter uma natureza de caráter 
informal, tanto que na medida em que as atividades foram realizadas por 
membros dependente de fatores, como o grau de participação e de 
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influência daqueles que estão dispostos a participar das atividades em 
redes. Além disso, a rede é um processo contínuo – de cujo processo 
deve haver desfecho – caracterizado pelo desempenho de seus 
integrantes e de suas relações de cooperação e entendimentos (MOE, 
2005) 
   

 

Faz-se necessário entender que o sociograma aqui elaborado foi relevante 

para a percepção dos relacionamentos que retrata, foi relevante ainda para que se 

pudesse perceber sua abrangência, sua forma, consistência e a dinâmica interna 

das relações sociais dos Minhoqueiros e de seus comportamentos em relação a sua 

estrutura social. Complementando esta análise, identificou-se qual do(s) ator(es) da 

rede social exercia(m) o papel de liderança, no caso os atores denominados nesta 

pesquisa de Val, Beth e Alci (Categoria de Compradores) são os que tendem a 

intervir no processo de cooperação e integração da rede social local, visto que, em 

última análise, ampliam as chances de alcançar melhores resultados dos seus 

interesses ou de sua Categoria, que é a de 2 compradores e 1 professora, 

respectivamente (Figura 57). 

Verificou-se pela distribuição e tamanho dos nós que os compradores de 

minhocas, Val e Beth se destacam no conjunto de intersecções de toda a rede social 

(Figura 57). Estes são os mais conhecidos, os mais importantes e os mais influentes 

no processo de extração das minhocas. A dependência dos Minhoqueiros é muito 

grande, pois estes deixam retirar as minhocas de suas terras e ainda as compram. 

Mesmo sabendo que pagam por este serviço ambiental, os Minhoqueiros alegam 

exploração excessiva, sendo uma de suas frases: - “[...] nós trabaiá e eles ganham”. 

Nós não tem outro jeito [...] frase do Minhoqueiro Sr. Pê.  

Na rede social (Figura 57) construída aqui nesta dissertação nota-se que o 

Comprador Sr. Val é o mais influente na rede. Sabendo da presença do pesquisador 

na área, colocou seu posicionamento da seguinte forma: “[...] eu deixo eles tirá as 

minhocas na minha terra é para ajuda eles. Eles não tem onde trabalha. Se para de 

tirá minhoca, eles morrerem de fome. Essa é uma forma de ganho deles.  

 

Já em uma análise teórica entendeu-se necessário considerar Costa et al., 2003 

p. 234 que: 

[...] esta rede social consiste de vários conjuntos finitos de atores e 
todas as relações definidas entre eles estão indicadas pelas setas. 
Assim a rede social pode ser conceituada de uma forma simples como 
“um conjunto de pontos interligados [...], um agrupamento de pontos ou 
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„nós‟ que se ligam a outros pontos por meio de linhas”. (COSTA, et al., 
2003 p. 234). 

 
 

Por intermédio de cálculos determinou-se inicialmente a Densidade da rede, 

através da fórmula (D= RE/RP x 100), onde: RE= relações existentes e RP= 

relações possíveis na rede, calculado pela expressão RP= NTN x (NTN – 1), sendo 

RP= relações possíveis, NTN= número total de nós, menos NTN= número total de 

nós menos um (CARLEY; REMINGA, 2003; WASSERMAN; FAUST, 2010 apud 

VIEIRA et al., 2013 p. 9). 

 

6.1 Grau de Densidade da Rede Social  

Na análise da densidade configurou-se como uma medida de conectividade. 

Essa refletiu-se que a rede ora construída (Figura 63) permite mostrar uma baixa 

profundidade, força ou durabilidade, em relação à integração total da rede. Devido 

ao escore baixo de Densidade, girando em torno de 9,06% percebe-se que poucos 

atores da rede social dos minhoqueiros são atingidos e estão pouco integrados a 

todos os demais ou a sua maior parte. 

Em outra análise calculou-se também o Grau de Centralidade da Rede Social 

(Figura 63 e Tabela 12). 

 

6.2 Grau de Centralidade da Rede Social  

 

Constatou-se que o Grau de Centralidade da Rede Social aqui elaborada 

(Figura 57 e Tabela 12) no contexto da atividade de extração de minhocas na APA 

estadual das Nascentes do Alto rio Paraguai ora estudados teve como base na 

teoria de redes sociais, em que a figura do líder ou ator que mais se destacou 

facilita a compreensão do sistema A posição do ator Val aparece com mais 

destaque, pois é ocupada por uma ação que detém os maiores Graus de 

Centralidade de Saída e de Entrada de 5 e 11, e normalizado, ou seja, em 

porcentagem, 27, 77% de saída e 61,11% de entrada (Tabela 12). Agora quem 

apresenta o menor Grau de Centralidade e o Sr. Zinho , com 3 de 0 de entrada. O 

índice normalizado de entrada e saída, são também baixos, 16,66% e 0% , 

respectivamente. Por esse padrão, nenhum dos atores da rede ocuparia a posição 

dos mesmos (FREEMAN (1979); HANNEMAN;  RIDDLE (2005). 
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Tabela 12 – Grau de Centralidade da Rede Social 

  
Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa 
 

6.3 Grau de Centralização da Rede Social 

 

Dentre os resultados obtidos no processamento no UCINET (Figura 57) 

encontrou-se o Grau de Centralidade outro indicador de grande utilidade, o Grau de 

Centralização da Rede, para a interpretação e análise desta rede. Esse indicador é 

uma condição especial em que o ator exerce um papel claramente central ao estar 

ligado a todos os nós, os quais necessitam passar pelo nó central para se ligarem 

uns aos outros. Os Graus de Centralização de Saída e Entrada da Rede (Network 

Centralization OutDegree e InDegree) são 24,83% e 49,67%, respectivamente. 

Menciona-se a observação de Freeman (2004) que na análise desta rede 

social e no contexto da extração de minhocas foram observados os atores sociais, 

seus papéis e suas ligações, sendo esta uma ciência interdisciplinar especializada 

no comportamento. Ela está fundamentada na observação que os atores sociais são 

interdependentes e que as conexões entre eles possuem importantes 

consequências para cada indivíduo. (FREEMAN, 2004) 

 
Para Cross e Parker (2004):  

[...] a análise da Rede social trata de sistemas interativos de relações 
entre pessoas ou grupos. O que interessa é o posicionamento estrutural 
de cada ator dentro de um contexto, isto é, sua posição na rede 

(CROSS; PARKER (2004).  
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Uma etapa importante na elaboração das entrevistas semi-estruturadas para 

a formação da rede foram as definições dos tipos de relacionamento que se deseja 

mapear entre as Categorias e Membros analisados. Um ponto que foi central para o 

entendimento da dinâmica do grupo foi fazer o mapeamento da rede de 

comunicação.  

 

6.4 Grau de Intermediação da Rede 

 

Na Rede Social deste estudo permitiu aferir a importância de um ator, 

mencionando ser necessário verificar o seu Grau de Intermediação (Betweenness), 

expressando todo o “controle da comunicação” e interpreta-se como as 

possibilidades que os nós tem para intermediar, ou seja, se ligar, as comunicações 

entre pares de nós possíveis. 

Encontrou-se caminhos geodésicos entre todos os pares de nós possíveis, 

identificando a medida de intermediação de um nó, obtendo-se e contando quantas 

vezes este aparece nos caminhos (geodésicos) que ligam todos os pares de nós do 

sociograma, denominando esses atores sociais de atores ponte. 

De acordo com a Figuras 57 e a Tabela 13 identificou-se o ator que efetua as 

compras das minhocas e que também é proprietário da terra onde ocorre a extração, 

o Sr. Val, possui, na rede, Grau de Intermediação maior, ou seja, de acordo com sua 

posição na rede pode se ligar com o maior número de nós. Assim o UCINET 

encontrou 115.839 possibilidades de intercessões para este ator, ou seja, 37,86% de 

todas as possíveis intercessões em toda a rede. Os minhoqueiros Van, Zinho e Toti 

e a do lar Ana possuem a menor possibilidade de intermediação com outros nós.  

 

Tabela 13 – Grau de Intermediação entre os Atores da Rede Social 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados de pesquisa. 
 
 
7 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação tem como base uma pesquisa realizada com rigor científico, 

o que possibilitou não só várias reflexões acerca do contexto dos atores, mas 

também para a compreensão da Rede Social dos envolvidos na extração seletiva de 

minhocas na APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai, em Alto 

Paraguai/MT sob os pontos de vista crítico, analítico e primordialmente qualitativo, 

foi necessário compartimilizá-la.  

Qualitativamente os Minhoqueiros, aqui denominados de atores sociais, foram 

tipificados de acordo com as informações prestadas, e estes tinham características 

peculiares nas suas interações sociais, possibilitando entender que os mesmos 

possuem aspirações e necessidades emergentes, sejam elas, individuais e 

coletivas, que vão ao encontro dos interesses e necessidades fisiológicas e 

psicológicas de toda a sociedade mato-grossense. Em uma concepção crítica, as 

atividades de extração de minhocas nas nascentes do rio Paraguai passam por 

entraves pessoais, tendo em vista o conflito de interesses gerados pela venda e 

compra, em relação aos Compradores e Minhoqueiros. Do ponto de vista político e 

de tomadas de decisão concluiu-se que estão sendo “ditados” pelo modelo de 

desenvolvimento proposto para o país e para estado de Mato Grosso, evidenciando-

se nesta dissertação um fator indireto de Mudança dos Bens e Serviços do 

ecossistema na APA.  

Evidencio-se através desta pesquisa que é imperativa a produção, 

principalmente de grãos, os quais são a base econômica. Identificou-se também, 

que é o resultado deste modelo, permitindo surgir os impactos socioambientais, que 

são decorrentes dos Fatores Diretos de Mudanças nos Serviços do Ecossistemas na 

APA. 

O Bem Estar Humano não existe, visto que a região da APA Estadual das 

Nascentes do Alto Rio Paraguai no estado de Mato Grosso é influenciado pela 

concentração de renda, em que predominam as influências e necessidades de uma 

Categoria, a de Compradores de minhocas, os quais têm dominância de interesses. 

Esse fator foi determinante nos grupos de trabalhos na rede Social estudada, pois 
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estes forneceram melhores condições para aquisição de alianças que venham ao 

encontro dos interesses ou necessidades desta. 

Evidenciou-se, também, nesta pesquisa, que há nítida e frágil articulação na 

Categoria dos Minhoqueiros, prevalecendo e fazendo destacar poucos líderes, os 

quais não são os intervenientes e interventores no processo extrativista. Não há uma 

organização de representatividade política do Grupo social de Minhoqueiros, 

permeando situações de acertos e relações comerciais pessoais.  

Evidenciou-se que há “impressões digitais” da Categoria de Compradores de 

Minhocas, os quais não possuem nenhuma preocupação com a conservação e ou 

preservação dos Recursos Naturais para o estado, em especial na APA. O controle 

da situação social local na APA, há uma relação de poder e de patrimônio, que leva 

a pressões econômicas, políticas e sociais que geram a insatisfação e a 

perplexidade na localidade. Na Rede Social construída evidencio-se essa situação, 

pelo aspecto central dos atores pertencentes a Categoria de Compradores de 

minhocas, visto que estes aparecem em uma posição central e com Nó maior. O 

Senhor Val e a Senhora Beth, localizaram-se posicionados próximos ao meio do 

Sociograma. Os indivíduos mais periféricos são aqueles que não se destacam e 

aparecem com Nós bem pequenos. Assim, estes possuem pouco ou quase 

nenhuma influencia nas decisões. A relação de hierarquia de poder pode assim ser 

constatada.  

Constatou-se posteriormente que não existe nenhuma política pública efetiva 

municipal ou estadual, que visa, em princípio, o Bem Estar Humano das 

comunidades locais em Alto Paraguai/MT, que venham à contribuir para a 

erradicação da pobreza, fome e miséria. As Pressões ou Fatores de mudanças nos 

Ecossistemas mato-grossenses são consequências de suas atividades econômicas, 

ou seja, do agronegócio e da exploração mineral.   

Nesta arena fica de um lado, uma maioria, composta pelos Minhoqueiros, os 

quais não exercem, no contexto da APA, nenhuma efetiva e verdadeira militância de 

resistência àquilo que está posto.  

Identificaram-se também nesta pesquisa, os representantes da Categoria de 

Estado, que são exercidas pelos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, 

Estaduais e Federais. Evidenciou-se que há necessidades emergentes de criação e 

readequação da atividade extrativista, ou seja, das atividades econômicas e de uso 

inadequado dos recursos naturais na APA. 
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 A APA como Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável, é 

protegida por Lei Estadual, que deveria passar a disciplinar o uso, o que não é bem 

recebido por muitos na localidade. 

 Está-se distante da crucificação dos compradores de Minhocas, mas o que 

se percebe é que estes estão, no contexto social, organizados e em busca de 

satisfação de seus interesses. A liberdade de escolha é um dos critérios para avaliar 

o grau de evolução social e o Bem Estar Humano. O que não se pode é sobrepor 

direitos e deveres individuais sobre os da coletividade. Por isso o preocupante é o 

imediatismo e ao mesmo tempo a capacidade de diálogo limitado entre as 

Categorias identificadas na Rede Social.  

A sobreposição de satisfação das necessidades não pode se concentrar em 

uma Categoria, pois assim permanece e legitima a desigualdade e a injustiça social 

e ambiental, acarretando desastres de magnitude assombrosa para a vida no estado 

e no planeta. Além disso, comprometem a opção de escolha e acesso mais digno a 

todos os bens e Serviços Ambientais. Não deve haver comprometimento das 

Funções Ambientais. 

O que se percebeu de forma mais clara neste estudo é que as alianças giram 

em torno de líderes, como no caso do ator Val, pertencente à Categoria de 

Compradores de Minhocas, que tem grande interesse e faz de tudo para impor suas 

necessidades.  

Os atores da Categoria de Minhoqueiros fazem tudo para articular, organizar 

sua classe, ao ponto de associar com iniciativas do Governo do Estado. Todas as 

demandas ou intervenções enumeradas e identificadas neste estudo giram em torno 

de uma perspectiva de insatisfação, seja ela individual ou coletiva, de todas as 

Categorias.  

Em termos de sustentabilidade, as opiniões apresentadas, e que estão em 

vigor como atitudes e percepções dos Grupos Sociais (Sociograma), giram em torno, 

de repetições, historicamente, de Modelos de desenvolvimento ultrapassados, 

capitalistas e ecologicamente equivocados e desastrosos, além de socialmente 

excludentes. As pressões nos Ecossistemas, ou seja, sobre os Serviços Ambientais 

são evidentes.  

 Identificou-se a ausência do Poder Público, seja ele local ou estadual, não 

se constatando nenhum projeto eficiente e em andamento, para o Uso da 

Unidade de Conservação da APA. Os planos de manejo nunca existiram, e 
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mesmo os tímidos de recuperação das áreas degradadas pelo garimpo de ouro e 

diamante não se concluíram ou foram abandonados pelos executores. Esta 

pesquisa, por esses e outros fatores, foi desenvolvida em ambientes hostis, de 

perigo eminente, visto que as pessoas, latifundiários, mineradores, Minhoqueiros 

e compradores de minhocas exercem a “céu aberto” Mudanças Diretas nos 

Ecossistemas, de forma ilegal, cometendo crimes ambientais que continuam 

impunes.  

Os Minhoqueiros são usados, mas co-responsáveis ou coniventes com a 

situação, pois além de Minhoqueiros, são vendedores das minhocas silvestres, 

não deixando de cometer os mesmos crimes ambientais, já que são os 

verdadeiros extrativistas. As terras são alugadas ou arrendadas dos próprios 

Compradores de Minhocas, como no caso do senhor Val e estas se localizam na 

abrangência ou entorno da APA Estadual das Nascentes do Alto Rio Paraguai. A 

Zona Urbana do município de Alto Paraguai encontra-se na área da APA e o 

extrativismo ocorre nas margens (Matas Ciliares) do Rio Paraguai e seus 

afluentes.  

O que é mais preocupante é que se assim permanecer, estará se 

legitimando uma postura supostamente construída socialmente, mas que na 

verdade é uma imposição direcionada pelos mineradores e latifundiários da região 

em parceria e conivência com os Compradores de Minhocas, o que permite 

vislumbrar um escopo distante da realidade e do universo social, físico e 

ambiental. Coloca-se como premissa a necessidade de planejamento para o uso 

e ocupação desta paisagem (Serviços Ambientais), agregando o desenvolvimento 

das regiões à conservação e à preservação dos Ecossistemas e consequente 

melhoria do Bem estar Social da sociedade em Alto Paraguai/MT. Assim, tornar-

se-ia mais sustentável a produção e uso dos recursos naturais na APA Estadual 

das Nascentes do Alto Rio Paraguai. Isso permitiria transformações na economia 

para os modelos de usos mais equilibrados e com maior sustentabilidade. 
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