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“O homem vive da natureza, isto é, a natureza é 

o seu corpo, e ele precisa manter com ela um 

diálogo continuado para não morrer. Dizer que a 

vida física e mental do homem está vinculada à 

natureza significa simplesmente que a natureza 

está vinculada a si mesma, pois o homem é parte 

da natureza.” 

 

(Karl Marx. Manuscritos econômicos e filosóficos). 



 

RESUMO 

 

CATARUCCI, A. F. M. A produção do homem e da natureza no campo: A Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” na reorganização da dinâmica da paisagem e seu inverso. 2014. 

341 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

A pesquisa aborda a compreensão da relação sociedade-natureza no campo, através do estudo 

de caso da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, estabelecida como assentamento rural pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde 2002, no distrito de Perus, 

município de São Paulo/SP e em processo de regularização pelo INCRA. Houve a 

preocupação de apreender a influência do meio físico na determinação dos modos de 

exploração agrícola da área em questão e o impacto desses sistemas de produção agrícola na 

dinâmica da paisagem, problematizando as práticas das famílias em relação à gestão do meio 

físico. Nesse sentido, entende-se que há uma produção da paisagem pelo processo histórico de 

apropriação da terra e vice-versa. A reconstituição histórica da estrutura agrária da região e a 

elaboração dos mapeamentos temáticos do meio físico subsidiaram o estudo das interações 

dos sistemas pedológicos e os sistemas de produção agrícola do assentamento. A 

caracterização dos sistemas pedológicos se deu a partir da caracterização do impacto das 

ações antrópicas sobre a morfologia dos solos através da técnica do Perfil Cultural. O trabalho 

abrange, ainda, a discussão das limitações da modalidade de assentamento rural de 

“Desenvolvimento Sustentável”, proposto pelo INCRA, e respectivamente, de Comuna da 

Terra, pelo MST, na promoção do bem-estar e reprodução material das famílias camponesas e 

no alcance dos objetivos de sustentabilidade que se propõem.  

 

 

 

Palavras-Chave: relação sociedade-natureza, cobertura pedológica, perfil cultural, comuna 

da terra, desenvolvimento sustentável, reforma agrária. 



 

ABSTRACT 

 

CATARUCCI, A. F. M. The production of man and nature in the field: The Commune 

Earth "Sister Alberta" in the reorganization of the landscape dynamics and its inverse. 

2014. 341 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The research addresses the understanding of the relationship between society and nature in the 

field, through the case study of the Commune Earth "Irmã Alberta", established as a rural 

settlement by the Movement of Landless Rural Workers ( MST ), since 2002, in the district of 

Perus São Paulo / SP and regularization process by INCRA. We were careful to grasp the 

influence of the physical environment in determining modes of farm area in question and the 

impact of agricultural production systems in the dynamic landscape, questioning the practices 

of families in relation to the management of the physical environment. In this sense, it is 

understood that there is a production landscape by historical process of appropriation of land 

and vice versa. The historical reconstruction of the agrarian structure of the region and 

preparation of thematic maps of the physical subsidized the study of interactions of the 

pedological and agricultural production systems of the settlement. The characterization of 

pedological systems occurred from the characterize the impact of human actions on the 

morphology of the soil using the technique of Cultural Profile. The work also covers the 

discussion of the limitations of the type of rural settlement of "Sustainable Development" 

proposed by INCRA and respectively the Commune of the Earth, the MST, in promoting well 

- being and material reproduction of peasant families and achievement of sustainability goals 

proposed. 

 

Keywords: relationship between society and nature, soil cover, cultural profile, commune 

land, sustainable development, land reform. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

“Todo progresso na agricultura capitalista é um progresso da arte de roubar, não só 

do trabalhador, mas do solo; todo progresso no aumento da fertilidade do solo por 

um determinado tempo é um progresso em direção à ruína das fontes mais 

duradouras dessa fertilidade [...] A produção capitalista, portanto, só desenvolve a 

técnica e o grau de combinação do processo social da produção, solapando 

simultaneamente as fontes originais de toda riqueza – o solo e o trabalhador.” 

(Karl, Marx. “A Indústria e a Agricultura em Larga Escala”, Volume I do Capital). 

 

O imaginário ocidental a respeito da relação da sociedade com seu meio natural foi 

estabelecido desde as revoluções técnico-científicas dos séculos XVI e XVII e se 

fundamentou no paradigma clássico cartesiano-newtoniano.  

O alicerce do sistema capitalista se atrelou a ideias como o determinismo dos ciclos 

naturais, a fragmentação da natureza e o espaço absoluto, entre diversas outras questões que 

se associaram a acumulação de capital. A nossa relação e nossa percepção da complexidade 

dos processos ambientais que vigoram no cotidiano perde a dimensão de totalidade dentro 

dessa leitura de mundo, e a relação dialética sociedade-natureza se desfaz. Daí a necessidade 

da ruptura desse modelo, necessitando para tanto a reestruturação epistemológica da lógica 

inerente a ciência clássica.  

Quando a ação humana é vista como um processo interconectado, a intervenção do 

homem passa a envolver a própria dinâmica ambiental de cada lugar e a busca por outro 

modelo técnico-científico que responda às necessidades materiais e subjetivas torna-se 

fundamental. A acumulação de capital pela exploração da mais valia e as relações sociais de 

produção estabelecidas em nossa sociedade pautada na estruturação da sociedade em classes 

sociais determinam o acesso e o uso dos recursos naturais e reforçam a dissociação do ser 

humano com a natureza entendida dentro dessa racionalidade apenas como reserva de valor.   

A agricultura brasileira reproduz no país um modelo embasado na monocultura e no 

latifúndio que gera degradação ambiental, exploração do trabalho agrícola, exclusão social e 

concentração da terra e da renda. Baseia-se nos princípios da revolução verde, os quais 

ignoram os conhecimentos tradicionais e a riqueza dos ecossistemas resultando em 

desperdícios de energia, elevação dos custos de produção e empecilhos para a promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

A realização da produção material da vida define o vínculo e as relações sociais 

estabelecidas entre os seres humanos de uma determinada sociedade, direciona a relação 

sociedade-natureza e quais as chaves de interpretação de mundo de uma sociedade. Discutir o 

processo produtivo alienado desse contexto reflete no desenvolvimento de políticas que 

dissociam a preservação do planeta com a garantia de nossa própria sobrevivência. 



21 

 

 

 

A terra é realização de grande parcela da materialidade da vida e, portanto, 

intrinsecamente, faz parte da subjetividade construída pelo ser humano. A partir da década de 

90, as políticas públicas envolvidas nessa questão passaram a pensar e integrar mais 

fortemente a preservação ambiental com o intuito de garantir às próximas gerações a 

permanência de seu usufruto face  a degradação assombrosa de mais de dois séculos de 

espoliação sem medida dos recursos naturais. Ainda assim, em essência não questionavam as 

bases do modo de produção vigente e responsável por tal degradação.  

 A implantação de assentamentos no Brasil ocorre de forma bastante diversificada, 

com um número grande de projetos e de territorialidades distintas. Essas territorialidades 

promovem uma estruturação, em termos de manejos de solo, relações com a terra e entre as 

pessoas envolvidas dentro de cada modalidade de assentamento muito diferentes. Algumas 

reforçando um modelo de agricultura convencional sem dimensionar a utilização dos recursos 

próximo da lógica de mercado strictu sensu e outras dentro de uma abordagem mais 

sustentável.  

A Comuna da Terra enquanto proposta de assentamento pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e respectivamente, a modalidade de Assentamento 

Rural de Desenvolvimento Sustentável proposto pelo INCRA, busca ser diferenciada, pois 

prevê o desenvolvimento de atividades produtivas aliadas à conservação dos recursos 

naturais.  Nessa modalidade de assentamento, o INCRA estabelece um plano de recuperação 

das áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas a ser executado pelas 

famílias de maneira a recompor essas áreas de acordo com os critérios estabelecidos por lei.  

Às famílias assentadas ou em processo de assentamento, já espoliadas outrora pelo 

capital, recai a responsabilidade da reversão do quadro de degradação ambiental que a grande 

maioria das áreas destinadas à reforma agrária apresentam e que assim se constituem em 

função do processo de exploração capitalista da terra.  

O processo de acesso à terra envolve não apenas a delimitação dos lotes e ele por si 

não garante a realização da reprodução da vida e para além disso. Na realidade, a própria 

configuração dessa delimitação já impõe e estabelece determinadas relações sociais com o 

meio natural, reforça relações de poder e submissão ao capital em detrimento da seguridade 

harmoniosa da vida.  

É necessário que se avalie, portanto, em que medida tal proposta de assentamento não 

aprisiona e expropria ainda mais os camponeses, visto que são alocados em áreas inferiores ao 

que é assegurado constitucionalmente para a garantia de sobrevivência das famílias, definidos 

como módulos rurais dos municípios.  
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 Dentro desse contexto, situa-se a Comuna da Terra “Irmã Alberta”, denominada pelo 

INCRA como Assentamento de Desenvolvimento Sustentável “Fazenda Ithayê”, em processo 

de regularização e objeto de estudo desta pesquisa. 

Assim, o trabalho busca problematizar a transformação da paisagem e, sobretudo, da 

cobertura pedológica, relevo e da qualidade da água das áreas rurais à luz de uma abordagem 

relacional do território contribuindo no entendimento do uso e apropriação do espaço.  

A essa modalidade de assentamento implica aos assentados a exigência de práticas e 

sistemas de cultivo dentro de uma lógica “ecológica” que atualmente é mesclada na Comuna 

da Terra em questão com aquelas apresentadas pela agricultura convencional. Cada qual 

direciona o funcionamento da paisagem num caminho e reflete o modo como as pessoas usam 

a terra, organizam e se apropriam do espaço, correspondendo, portanto, as relações sociais, 

econômicas, ambientais e simbólicas que se constroem a partir das territorialidades que se 

conjugam em determinado meio. Ao mesmo tempo, a paisagem natural ressignifica as 

relações territoriais que se estabelecem, pois que o manejo dos recursos dentro de cada 

sistema produtivo adotado ao longo dos tempos proporciona estados de degradação ou 

conservação, impondo limites, garantindo a manutenção de recursos ou ainda gerando 

possibilidades novas de uso da terra. 

A avaliação dos efeitos dos processos de uso e ocupação da terra na modelagem e 

dinâmica do relevo foi feita a partir do mapeamento das feições morfológicas e morfométricas 

da área do assentamento, conforme critérios extraídos da metodologia de Doornkamp & 

Cooke (1990) para as formas da vertente e os de Tricart (1965) para as formas de vale e 

hidrografia.  

Os impactos diretos sobre a cobertura pedológica dos usos pretéritos e atuais foram 

analisados a partir de técnicas que privilegiam a caracterização e interpretação das estruturas 

morfológicas da cobertura pedológica e as alterações desses solos em função do uso e manejo 

empregados pelos camponeses. A metodologia adotada refere-se à do Perfil Cultural adaptada 

de Henin et. al (1976) e da proposta exposta por Tavares et. al (1999). 

Foram selecionadas duas topossequências no assentamento contemplando os 

diferentes sistemas de produção agrícola que se organizam na Comuna da Terra “Irmã 

Alberta” tanto os que se propõe ecológicos quanto convencionais e analisados suas 

implicações diretas na dinâmica da paisagem, sobretudo, nos sistemas pedológicos e relevo. 

Dentro da proposta de entendimento da gestão do meio físico pelas famílias 

camponesas houve a preocupação em caracterizar a disponibilidade e a qualidade dos recursos 
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hídricos, a partir da análise de parâmetros de potabilidade para o consumo humano e da 

possível contaminação por fertilizantes e despejos domésticos. 

Foram levantadas, ainda, algumas questões acerca dos entraves da proposta de 

modalidade de assentamento rural na qual a área de estudo está inserida. Para tal, concentrou-

se no debate da minifundiarização enquanto política de reforma agrária, nas relações 

territoriais vinculadas a tal modelo e suas implicações socioambientais. 
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2. OBJETIVOS   

 

Problematizar e discutir a transformação da paisagem e a construção da relação 

homem-natureza, a partir dos elementos fornecidos pelos diferentes sistemas produtivos 

agrícolas organizados na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, avaliando-se, sobretudo, a 

cobertura pedológica, o relevo e qualidade das águas no assentamento em questão, à luz de 

uma abordagem relacional do território, contribuindo no entendimento do uso e apropriação 

do espaço e no debate campo-cidade. 

 

Objetivos específicos: 

I. avaliar os efeitos dos processos de uso e ocupação da terra na modelagem e dinâmica 

do relevo, a partir do mapeamento das feições morfológicas e morfométricas da área 

do assentamento; 

II. caracterizar e mapear os diferentes sistemas pedológicos da área do assentamento, 

fornecendo subsídios para propostas de manejo da área; 

III. avaliar os impactos diretos sobre a cobertura pedológica dos usos pretéritos e atuais, 

através da caracterização e interpretação das estruturas morfológicas da cobertura 

pedológica; 

IV. avaliar e caracterizar a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos do 

assentamento; 

V. reconstituir o histórico de uso e ocupação da terra da área do assentamento e da região 

de entorno, buscando as diferentes funcionalidades do território nesse processo; 

VI. analisar a constituição dos usos atuais (sistemas produtivos) da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”, em função das relações que se estabeleceram ao longo do processo de 

ocupação da área e seu entorno, e das territorialidades construídas; 

VII. discutir os impasses burocráticos, técnicos e legislativos na definição e efetivação do 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável proposto pelo Estado (INCRA) e da Comuna 

da Terra proposta pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO-CONCEITUAL.   
 

Para Milton Santos (2009), a relação dialética sociedade-natureza:  

 

(...) se realiza a partir da natureza valorada pela sociedade; é aí é que começa a 

dialética. A sociedade não atua sobre a natureza em si. (...) o entendimento dessa 

ação é o nosso trabalho e parte do valor que é dado àquele pedaço de natureza – 

valor atual ou valor futuro. (SANTOS, 2009, p.18) 

 

Guglielmo (1980) afirma que embora o homem e a natureza estejam inseparavelmente 

ligados, eles obedecem a leis diferentes e para a compreensão justa do meio natural na vida 

dos grupos sociais é preciso ter um conhecimento prévio e exato dos fatores que determinam a 

ação do homem sobre a natureza, fatores que procedem da Geografia Humana. Inversamente, 

para compreender com justeza a influência do homem sobre o meio natural é preciso um 

conhecimento prévio de todos os fatores que independem do homem na evolução desse meio 

físico.  

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) é um importante campo metodológico que se 

propõe, entre outras coisas, suplantar a fragmentação e perceber os fenômenos a partir de sua 

interconectividade holística. 

Segundo Capra (1982) a concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de 

integração. Os sistemas são totalidades integradas e suas propriedades não podem ser 

reduzidas às unidades menores. O modo de produção dominante têm a possibilidade de 

imobilizar os processos sistêmicos, transformando-os em pedaços da totalidade e assim, a 

exploração de um recurso isolado ou mesmo um problema ambiental específico torna-se 

apenas um elemento a ser substituído, domado pela tecnociência. 

O modelo mental que criamos a partir dessa leitura de mundo corrobora ao que 

Khatounian (2001) define como a subordinação da natureza ao funcionamento de uma fábrica. 

Para além de uma avaliação crítica sobre se o modelo é inconveniente ou não, o autor constata 

que ele é largamente utilizado, ainda que inconscientemente. Ainda, segundo o autor, os 

processos de manutenção da vida de cada organismo individualmente e da natureza como um 

todo estão interconectados e ajustados uns aos outros e não podem ser encarados como uma 

fábrica independente do mundo.  

A discussão da relação sociedade-natureza mediada pela técnica, de maneira que o 

meio natural transformou-se em um meio técnico-científico-informacional proposta por 

Santos (1996, p.188) contribui no entendimento das territorialidades que se formam a partir 

das diferentes formas de uso e apropriação do espaço, uma vez que geram comportamentos 
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produtivos determinados, responsáveis na construção do modelo mental que ao longo dos 

anos se estabeleceu e ainda se estabelece a respeito da natureza.  

Segundo o autor, quando o meio era basicamente natural, a comunidade: 

 
 “(...) era, ao mesmo tempo, criadora das técnicas utilizadas, comandante dos tempos 

sociais e dos limites de sua utilização (...)” Havia “uma harmonia socioespacial (...) 

respeito da natureza herdada, no processo de criação de uma nova natureza”. Ao 

produzir essa nova natureza, “a sociedade territorial produzia também, uma série de 

comportamentos, cuja razão é a preservação e a continuidade do meio de vida”. São 

exemplos desses comportamentos “entre outros, o pousio, a rotação de culturas, a 

agricultura itinerante, que constituem ao mesmo tempo, regras sociais e regras 

territoriais, tendentes a conciliar o uso e a conservação da natureza: para que ela 

possa ser, outra vez, utilizada”. (SANTOS, 1996, p.188). 

 

Para Saquet e Sposito (2008), a abordagem territorial cria uma perspectiva de 

desenvolvimento em rede em favor do uso mais apropriado da natureza, de pequenas e médias 

empresas, da cooperação, das identidades locais. Além disso, reconhecem-se as contradições 

sociais, o movimento, a dialética socioespacial, a processualidadade histórica, a importância 

dos lugares e dos sujeitos locais, da natureza exterior ao homem e a necessidade de 

organização e atuação política.  

Visando a melhor compreensão das abordagens teóricas adotadas neste trabalho foram 

definidos alguns eixos de discussão que integram os elementos e concepções utilizados na 

proposta de estudo.  

Dentro do processo de reprodução do capital o campo assume determinadas funções, 

dando origem a diferentes territorialidades e novas totalidades no espaço com implicações 

diretas sobre a dinâmica da paisagem. 

Daí a busca das significações das relações territoriais que se estabelecem neste 

contexto e suas implicações sociais, políticas e econômicas, integrando com estudos do 

entendimento da dinâmica da paisagem, sobretudo ao que se refere ao relevo e solos, 

entendidos como produtos das relações naturais e das relações sociais no processo dialético 

(Gratão, 1992; Manfredini et al., 2004). 
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3.1 Território e territorialidade 

  

A noção de território encerra uma relação complexa entre o social e o espacial, isso 

porque os diferentes tipos de relações sociais se configuram a níveis territoriais de diferentes 

dimensões e se distribuem de maneira desigual e contraditória, no processo de acumulação 

capitalista (GAMA, 2012).  

Conforme apresenta Saquet (2010),  

 
o conceito de território é retomado, nos anos 1970, em abordagens que procuram 

explicar a dominação social, a constituição e expansão do poderio do Estado-Nação, 

a geopolítica, a reprodução do capital, a problemática do desenvolvimento desigual, 

a importância de signos e símbolos como formas de controle na vida cotidiana e as 

próprias bases epistemológicas do pensamento geográfico. 

(...)A problemática territorial do desenvolvimento, lentamente, ganha centralidade. 

No entanto, as preocupações e atenções com as condições ambientais, por exemplo, 

ganham força no decorrer dos anos 1980 e, sobretudo, a partir dos anos 1990. 

(Saquet, 2010, p.53 e 74) 

 

  Raffestin (1993:143)
 
considera que o espaço é anterior ao território. Portanto, o 

território se forma a partir do espaço e é o resultado de uma ação conduzida por um sujeito 

ativo em diferentes níveis. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação), o sujeito "territorializa" o espaço. Afinal, a interação do ser 

humano com a natureza, através do trabalho, é o processo contínuo de valorização, 

modificação e retrabalho do espaço. Para Raffestin (1993, p.144) o território não é o 

substrato, o espaço social em si, mas sim um campo de forças, as relações de poder 

espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial. O autor 

destaca o caráter político do território, sobressaindo, ao mesmo tempo, aspectos e processos 

econômicos e simbólicos em sua constituição e na territorialidade com forte ênfase para as 

relações de poder e para as redes de circulação e comunicação. 

Segundo Santos (1996), o espaço contém o território modelado, configurado. A 

materialidade do território é, assim, definida por objetos que têm uma gênese técnica e social, 

juntamente com um conteúdo técnico e social. Esses objetos são organizados em sistemas e 

com influência direta no uso do território. Este é usado, reorganizado, configurado, 

normatizado, racionalizado. Há porções de territórios com objetos e ações, normas (técnicas, 

políticas e jurídicas), ritmos, heterogeneidades e agentes (territórios locais normativos) 

diferenciados.  

Santos (1994, p.15), assinala que “é o uso do território, e não o território em si 

mesmo, que faz dele objeto de análise social”. O território é a porção de espaço construído na 
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qual as relações de uma sociedade atingem seu maior nível de concretude, integrando as 

formas, os objetos, os valores e as ações na totalidade dos acontecimentos simultâneos.  

É no território, uma das dimensões do espaço produzido, que o homem concretiza suas 

ações no campo econômico, social, político e cultural, transformando-se no cenário de 

contradições e conflitos, que constitui a condição necessária das mudanças sociais, 

convertendo-se num instrumento histórico e dialético da materialização da vida. 

Para Santos (1996), nesse momento, a categoria de análise não é o território, e sim o 

território usado e é a partir dele que se estabelece a relação sociedade-natureza. O autor 

propõe que o espaço geográfico seja compreendido como uma mediação entre o mundo e a 

sociedade nacional e local e assumido como um conceito indispensável para a compreensão 

do funcionamento do mundo presente.  

 
Essa ideia de território usado, a meu ver, pode ser mais adequada à noção de um 

território em mudança, de um território em processo. Se o tomarmos a partir de seu 

conteúdo, uma forma-conteúdo, o território tem de ser visto como algo que está em 

processo. (...) por conseguinte, é o território que constitui o traço de união entre o 

passado e o futuro imediatos. Ele tem de ser visto como um campo de forças, como 

o lugar do exercício, de dialéticas e contradições entre o vertical e o horizontal, entre 

o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social dos recursos (Santos, 

1996:19). 

 

Santos (1994) entende as horizontalidades como lugares vizinhos reunidos por uma 

continuidade territorial e as verticalidades formadas por pontos distantes uns dos outros 

ligados por todas as formas e processos sociais.  

Conforme apresenta o autor, o território pode ser formado de lugares contíguos e de 

lugares em rede:  

(...)as redes constituem uma realidade nova que, de alguma maneira, justifica a 

expressão verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, 

depois das redes, com as redes, há o espaço de todos (...) as redes constituem apenas 

uma parte do espaço e o espaço de alguns. São, todavia, os mesmos lugares que 

formam redes e que formam o espaço de todos. (...) 

Quem produz, quem comanda, quem disciplina, quem normaliza, quem impõe uma 

racionalidade às redes é o Mundo. Esse mundo é o do mercado universal e dos 

governos mundiais. O FMI, o Banco Mundial, o GATT, as organizações 

internacionais, as Universidades mundiais, as Fundações que estimulam com 

dinheiro forte a pesquisa, fazem parte do governo mundial, que pretendem 

implantar, dando fundamento à globalização perversa e aos ataques que hoje se 

fazem, na prática e na ideologia, ao Estado Territorial. (Santos, 1994, p.17) 

 

Santos (2002), em obra posterior tratará não mais em termos de território usado, mas 

enquanto configuração territorial. 

 
A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais 

existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens 

superimpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não é o espaço, 



29 

 

 

 

já que sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a 

materialidade e a vida que a anima. A configuração territorial, ou configuração 

geográfica, tem, pois, uma existência material própria, mas sua existência social, isto 

é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais. Esta é uma 

outra forma de apreender o objeto da geografia (SANTOS, 2002, p.61) 
 

Segundo Santos (1999), cada ramo do mercado tem um comportamento diferente, 

produz uma topologia própria, isto é, uma distribuição no território. Porém, o uso do território 

e demandas relacionadas a esse uso também contribuem na constituição dessa topologia. Para 

o autor devem ser considerados os conflitos entre classes, os conflitos entre localidades e 

áreas e os conflitos entre velocidades dentro do território (SANTOS,1999, p.20). 

Para Torres (2012), a sociedade constrói o território no processo de produção e 

reprodução de sua existência e sua configuração nada mais é do que sua revelação. Assim, 

grosso modo, na sociedade capitalista, a lógica de construção do território estará 

profundamente marcada pelo desenvolvimento do capitalismo, pois se é o capital que 

mobiliza as forças produtivas e em torno delas organiza a sociedade, também o fará com o 

território. E, nesse sentido, recorre à concepção de território proposta por Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira (2004): 

 
O território deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade 

concreta do modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e 

mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.), em que o Estado 

desempenha a função de regulação. O território é, assim, efeito material da luta 

de classes travada pela sociedade na produção de sua existência. Sociedade 

capitalista que está assentada em três classes sociais fundamentais: proletariado, 

burguesia e proprietários de terra. Dessa forma, são as relações sociais de produção e 

a lógica contínua/contraditória de desenvolvimento das forças produtivas que dão a 

configuração histórica específica ao território. Logo, o território não é um prius ou 

um a priori, mas a contínua luta da sociedade pela socialização contínua da 

natureza. 

(...) É, em síntese, a unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a 

sociedade tem e desenvolve. Logo, a construção do território é, contraditoriamente, 

o desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, o que quer dizer: valorização, 

produção e reprodução. (OLIVEIRA, 2004, p.40) 

 

São dois os movimentos apontados por Oliveira: a territorialização do capital e a 

monopolização do território. A territorialização do capital se expressa na vinculação da 

indústria e da agricultura como etapas ou partes de um mesmo processo, como no caso das 

usinas e destilarias de açúcar e álcool. A expansão dessa indústria no campo expulsa os 

camponeses para as cidades e os emprega como assalariados – como os boias-frias. Nesse 

caso, “o capital se territorializa”: “a lógica especificamente capitalista se instala, a 

reprodução ampliada do capital se desenvolve na sua plenitude”. (OLIVEIRA, 2004,p. 127). 



30 

 

 

 

O outro movimento se constitui quando “o capital monopoliza o território sem se 

territorializar” (OLIVEIRA, 2004, p.129). O autor cita o exemplo dos plantadores de tabaco 

do Sul do Brasil que têm como principal atividade abastecer as multinacionais do cigarro. 

Eles produzem em suas próprias terras ou em terras arrendadas com o trabalho de suas 

famílias. Nesse caso, 

 

(...) quando monopoliza o território, o capital cria, recria, redefine relações de 

produção camponesa, familiar, portanto. Ele abre espaço para que a produção 

camponesa se desenvolva e com ela o campesinato como classe social. O campo 

continua povoado, e a população rural pode até se expandir. Neste caso, o 

desenvolvimento do campo camponês pode possibilitar, simultaneamente, a 

distribuição da riqueza na área rural e nas cidades, que nem sempre são grandes. 

Neste segundo caso ainda, o próprio capital cria as condições para que os 

camponeses produzam matérias-primas para as indústrias capitalistas, ou mesmo 

viabilizem o consumo dos produtos industriais no campo (...).  Este processo revela 

que o capital sujeitou a renda da terra produzida pelos camponeses à sua lógica, ou 

seja, se está diante da metamorfose da renda da terra em capital. O que este processo 

revela, portanto, é que se está diante do processo de produção do capital, que nunca 

é produzido por relações especificamente capitalistas de produção. É por isto que o 

desenvolvimento do capitalismo no campo abre espaço simultaneamente para a 

expansão do trabalho familiar camponês, nas suas múltiplas formas, como camponês 

proprietário, parceiro, rendeiro ou posseiro. É assim que os próprios capitalistas no 

campo utilizam-se, deste processo para produzir o seu capital.  (OLIVEIRA, 2004, 

p.129) 
 

 

Outro exemplo dentro da mesma lógica de monopolização do território pelo capital é a 

territorialização do capital verde. Propagando o apelo ao verde, o capital encontra outro nicho 

de mercado e monopoliza o território sob a figura das certificadoras que subjuga o camponês 

na compra específica do composto, das práticas, da semente, e sobretudo, na comercialização 

dos produtos. 

Isso corrobora o que nos apresenta Santos (1999, p. 20 e 21) ao afirmar que “(...) a 

gestão do território, a regulação do território são cada vez menos possíveis pelas instâncias 

ditas políticas e passam a ser exercidas pelas instâncias econômicas”. 

Portanto, a territorialização do monopólio e a monopolização do território pelo capital, 

de fato, constituem-se num importante instrumento de entendimento geográfico das 

transformações territoriais do campo. 

Bagnasco (1977) compreende que os territórios se diferenciam uns dos outros, como 

produtos da dinâmica socioeconômica, sendo que eles estão em articulação e conexão no 

mercado, no qual também existem relações políticas e culturais que se efetivam no tempo e no 

espaço. Nesse sentido, o território constitui-se, para além de área e formas espaciais, como 

conexão, articulação, resultado e condição da dinâmica socioespacial. O desenvolvimento é 

marcado pela especialização produtiva local e também pela agregação territorial, por 
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mudanças/inovações e por permanências sociais e territoriais. Há, portanto, no território um 

desenvolvimento desigual e combinado. 

A concepção teórica crítica de compreensão do desenvolvimento do capitalismo no 

campo discutido por Oliveira (1999) é caracterizado por esse processo de desenvolvimento 

desigual, contraditório e combinado:  

 
(...) isso quer dizer que, ao mesmo tempo que, esse capitalismo avança reproduzindo 

relações especificamente capitalistas (implantando o trabalho assalariado pela 

presença no campo do boia-fria), ele (o capitalismo) produz também, igual e 

contraditoriamente, relações camponesas de produção (pela presença e aumento de 

trabalho familiar do campo) (OLIVEIRA, 1999, p.73). 

 

Ora, Martins (1981) já destacava que: 

 
Não é preciso que as forças produtivas se desenvolvam em cada estabelecimento 

agrícola ou industrial, em cada sítio ou oficina, a ponto de impor a necessidade das 

relações caracteristicamente capitalistas de produção, de impor o trabalho 

assalariado, para que o capital estenda suas contradições e sua violência aos vários 

ramos da produção no campo e na cidade. [...] A concepção com a qual Marx 

trabalhava não era do desenvolvimento igual, e sim a do desenvolvimento desigual. 

É o que permite entender transformações sociais profundas em sociedade, desse 

ponto de vista, atrasadas (MARTINS, 1981, p.14). 

 

Nesse sentido, a discussão pautada no território, a partir do desenvolvimento desigual, 

contraditório e combinado fornecem ferramentas para o entendimento dos desdobramentos 

socioespaciais de acumulação e reprodução do capital no campo se aplica  a Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”. 

Em relação aos mecanismos de superação e resistência à lógica capitalista de 

expropriação e exploração dos homens, Bernardes (2009, p.57) destaca o território como uma 

alternativa de politização à medida que procuramos encontrar o território da resistência o que 

passa pela leitura de outros discursos, diferentes do hegemônico e dessa lógica única que se 

impõe que proponha outras formas de vida e de cooperação que faça outras leituras dos 

recursos do espaço. 

Entretanto, Santos (2002) atribui essa politização e formação de consciência ao lugar: 

 

(...) Mas se, por um lado, a ordem técnica e a ordem da norma impõem-se como 

dados, por outro lado, a força de transformação e mudança, a surpresa e a recusa ao 

passado, veem do agir simbólico, onde o que é força está na afetividade, nos 

modelos de significação e representação. A importância do lugar na formação da 

consciência vem do fato de que essas formas do agir são inseparáveis, ainda que, em 

cada circunstância, sua importância relativa não seja a mesma (SANTOS, 2022, 

p.82).    

 

Para Dematteis (2008), essa significação e representação intrínseca ao lugar de que 

trata Santos (2002) é definida pela territorialidade: 
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(...) qualquer política econômica, social e cultural, que objetiva ser eficaz deve 

ocupar-se do território, visto não somente como produto do agir humano, mas 

também e, sobretudo, como meio e matriz de um futuro, visando à proteção do 

conjunto de condições necessárias à vida. Isso equivale a dizer que para melhorar a 

qualidade do ambiente e da sociedade, para produzir cultura e desenvolvimento 

econômico, precisamos agir considerando a territorialidade, entendida como as 

relações dinâmicas existentes entre os componentes sociais (economia, cultura, 

instituição e poder) e os elementos materiais e imateriais, vivos e inertes, que são 

próprios dos territórios onde se habita, se vive e se produz (DEMATTEIS, 2008, 

p.34) 

 

O autor diferencia, ainda, a territorialidade ativa e passiva. Para Dematteis (2008) 

essas duas abordagens, diferentes em relação à territorialidade, indicam dois modos diversos 

de considerar o local e as relações com o território dos sujeitos: 

 
(...) na construção das formas passivas de territorialidade, de fato, aos sujeitos 

(locais) são transferidos comportamentos pré-definidos pelas estruturas de controle, 

de acordo com as expectativas externas, sem se prever que possam agir de maneira 

própria, com ações autônomas. (Dematteis, 2008, p.35) 

 

Nesse sentido, discernir as territorialidades que se configuram em determinado 

território permite-nos traçar um panorama de ruptura e/ou estagnação diante da lógica e da 

racionalidade capitalista de produção da vida. 

 

3.2 A inserção da agricultura no sistema capitalista 

 

A inserção da agricultura no sistema capitalista pode ser discutida a partir das 

transformações obtidas pelo aprimoramento dos instrumentos e técnicas de cultivo e os 

diferentes sistemas de produção adotados historicamente com enfoque no movimento 

contraditório de potencialização e pauperização da fertilidade do solo. 

E pode ainda, trilhar outro caminho metodológico de investigação das transformações 

sociais das relações de produção no campo, a partir da produção capitalista e os derivativos 

sociais, políticos e econômicos daí resultantes. 

Ambos são caminhos complementares e intrínsecos e buscou-se aqui interelacioná-los, 

a partir de uma breve contextualização histórica, desde o processo de transição do feudalismo 

para o capitalismo até os dias atuais. 

Ora, sabe-se que durante o período de transição feudalismo/capitalismo, a Europa 

conviveu com a falta de alimentos, com ciclos de maior ou menor intensidade que se 

constatou de forma bastante diversificada nas diferentes regiões. 
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De acordo com Hobsbawn (1975), esta espiral virtuosa de desenvolvimento do setor 

agrícola verificada nos séculos XI e XIII foi sucedida por severa recessão nos séculos XIV e 

XV.  A peste negra que devastou a Europa em 1350 teve na falta de saneamento seu principal 

vetor, mas diversas fontes indicam que a devastação não teria atingido as proporções 

verificadas não fosse a fome que grassava.   

Segundo Oliveira (2007), no feudalismo, a estrutura social era marcada pela existência 

da aldeia que somava o conjunto das casas e quintais dos camponeses do feudo, rodeadas 

pelos campos de cultivo – geralmente, parcelados em três áreas distintas -  e os campos de uso 

comum que incluíam os bosques, pastagens e terrenos baldios. Os cereais constituíam a 

alimentação básica dos camponeses, ainda que a criação e a exploração das pastagens 

dominassem toda a exploração agrícola.  

Aos novos instrumentos e técnicas de cultivo, nos séculos XVII e XVIII, configurou-

se uma verdadeira revolução agrícola que fundou os alicerces do capitalismo industrial.  De 

acordo com Foster (2005), essa primeira revolução, verificada na Grã-Bretanha, foi um 

processo gradual que ocorreu no curso de alguns séculos ligado aos enclosures (cercados) e à 

crescente centralidade do mercado. As mudanças técnicas incluíram melhorias na adubação 

com esterco, rotação de lavouras, drenagem e manutenção de rebanhos. 

A rotação de culturas, em substituição ao pousio, havia propiciado o aumento e 

diversidade da produção agrícola, possibilitando um melhor controle de ervas daninhas, além 

das melhorias na fertilidade física e química dos solos. 

Conforme ilustra Khatounian (2001), durante a Idade Média, sobretudo na França, o 

padrão de cultivo rotacional permitiu colheitas estáveis ao longo de séculos com rendimentos 

da ordem de até 2t de grãos por hectare. Assim, a cada ano um dos três campos de terra 

lavradia ficava em pousio (transformado em pastagem), ao passo que outro se destinava à 

cultura dos trigos de março e o último às sementeiras de outono. No ano seguinte mudava-se 

de área e assim ia-se promovendo a rotação dos campos. 

O pousio configurava a base de relativa estabilidade tanto da rotação trienal da Idade 

Média francesa como dos roçados ameríndios. O número de anos de cultivo e o tempo de 

descanso eram variáveis segundo a natureza do terreno, as técnicas de cultivo, as espécies 

cultivadas e o clima.  

Oliveira (2007) explica que a procura de cereais e o crescimento da própria população 

na sociedade feudal levaram à partilha dessas terras comuns, provocando uma diminuição da 

propriedade em função da transformação gradativa também da terra em mercadoria. 
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Concomitantemente, a exploração das florestas e a pecuária de ovinos pelos senhores feudais 

exigiram a propriedade privada das terras comuns.  

Somado a isso, o crescimento dos mercados urbanos fez com que a procura dos cereais 

também aumentasse e os senhores feudais passaram a expulsar os camponeses de seus 

domínios. Rompia-se o equilíbrio do sistema rotativo de cultivos. Gradativamente, houve o 

aumento das terras pertencentes aos nobres aliada a expropriação camponesa, gerando os 

contingentes de proletários urbanos. Surge, assim, a necessidade de um aumento da produção 

de gêneros alimentícios e com ela novas exigências do mercado. 

De acordo com Oliveira (2007), à medida que as terras escasseavam surgia a tendência 

ao monopólio de um dos meios de produção fundamentais, a terra. Isso gerou diversos 

conflitos e revoltas travadas entre a nobreza e os camponeses. 

Romeiro (1998) destaca que a renda em produto foi sendo substituída pela renda em 

dinheiro e cada vez mais o camponês envolveu-se com a produção para o mercado, 

transformando-se num produtor de mercadorias. A comercialização da produção agrícola com 

exportação dos excedentes e a passagem das prestações em trabalho para prestações em 

dinheiro estimularam a procura por inovações tecnológicas e a diversidade na produção. As 

atividades comerciais concentradas nas cidades promoveram a migração do artesanato rural 

para as regiões urbanas, o que intensificou o fluxo da mão de obra do campo para a cidade, 

tornando mais urgente a incorporação de tecnologias que assegurassem aumento da 

produtividade agrícola. 

Segundo Oliveira (2007), com a aceleração da transformação da produção agrícola em 

produção de mercadorias, a manutenção da situação primitiva de venda direta do produtor aos 

consumidores tornou-se praticamente impossível, tornando-se, assim necessário o 

intermediário, comerciante, que passou a figurar entre o produtor e o consumidor. Assim, o 

produtor perdia o contato com os consumidores e perdia também a visão do próprio mercado.  

A produção agrícola transformada em mercadoria gerou a subordinação do camponês 

ao comerciante e/ou agiota frente às oscilações das colheitas, já que se fazia necessário 

penhorar suas terras devido às dívidas contraídas em épocas de escassez de produção. 

A transformação da agricultura feudal em agricultura capitalista caracterizou-se pela 

substituição da família rural por um grupo de trabalhadores contratados que trabalhavam para 

os proprietários de outras terras, cujo engajamento na área rural só acontecia quando havia a 

necessidade de braços, principalmente nas épocas de plantio e colheita. Para Oliveira (2007), 

as condições de baixa rentabilidade do capital no campo, comparativamente à indústria, 
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fizeram com que esse capital - na essência industrial - desenvolvesse mecanismos de 

dominação sobre esses camponeses, explorando-os sem expropriá-los. 

Assim, com o desenvolvimento industrial e o consequente crescimento das cidades a 

agricultura foi se transformando, adaptando-se. Conforme apresenta Oliveira (2007), a 

agricultura desenvolveu-se em duas direções: de um lado, a agricultura especificamente 

capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos; de outro, a agricultura 

baseada na articulação com as formas de produção não-capitalistas, como a agricultura do 

camponês produtor individual de mercadorias e do escravismo produtor de mercadorias, por 

exemplo. 

Em termos de técnicas de cultivo, Khatounian (2001) destaca que apenas dois 

procedimentos foram conhecidos até meados do século XIX: o descanso ou pousio e a 

adubação orgânica. Ao contrário do pousio, característico de uma agricultura mais extensiva, 

a adubação orgânica com excrementos animais e humanos foi e continua sendo característica 

de sistemas agrícolas mais intensivos, com efetivos humanos mais numerosos em relação à 

área agrícola disponível. A limitação primordial da recuperação da fertilidade através da 

adubação orgânica era a quantidade de esterco disponível. Além disso, exigia muito trabalho 

para o transporte e distribuição do material. Na Europa, onde o esterco era, sobretudo o de 

bovinos, a adubação orgânica impunha ainda a imobilização de grandes áreas para a criação 

dos animais. 

O forte crescimento demográfico verificado em toda Europa no século XVI, encontra 

a Inglaterra num processo de urbanização mais consolidado, que assegurou a demanda e os 

preço dos produtos agrícolas e criou condições objetivas para a difusão do novo sistema de 

rotação de culturas denominado Norfolk que procurava conciliar a produção de alimentos 

com o atendimento às demandas da indústria quanto a produtos animais e vegetais e a 

conservação dos solos. 

Entretanto, o sistema Norfolk ainda era baseado na adubação orgânica de origem 

vegetal ou animal e inviabilizava o monocultivo defendido pelos agricultores franceses, como 

forma de atender ao mercado. Assim, a adubação orgânica foi sendo progressivamente 

substituída pela mineral. 

De acordo com Romeiro (1998), até o século XVIII, as inovações tecnológicas na 

agricultura estavam circunscritas ao norte da Itália, onde surge o primeiro manual de rotação 

de culturas e aos Países Baixos. 

Kathounian (20010) destaca que pousio e esterco eram as receitas conhecidas para a 

recuperação dos terrenos, quando em meados do século XIX se descobrem os fertilizantes 
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minerais ou adubos químicos, constituindo-se numa grande revolução, afinal os adubos 

químicos substituíram toneladas de esterco e esforço humano, além dos vários anos que a 

técnica de pousio exigiria para recuperação da fertilidade dos solos.  

Nesse cenário, há uma guinada no desenvolvimento da pedologia. De acordo com 

Foster (2005), a segunda revolução agrícola ocorreu em período mais breve – 1830-1880 – e 

se caracterizou pelo crescimento de uma indústria de fertilizantes e pelo desenvolvimento da 

química de solos, associada particularmente com o trabalho de Justus von Liebig (1840). 

A partir da formulação da chamada “lei do mínimo” por Liebig (1840) proliferaram as 

Estações Experimentais e os Laboratórios de Análise de fertilizantes e fertilidade dos solos 

que buscavam o conhecimento necessário para viabilizar a fertilização química. 

Khatounian (2001) ressalta que as teorias então vigentes sobre a nutrição das plantas 

foram rapidamente suplantadas pelas evidências da eficiência dos adubos minerais em 

promover maiores colheitas. Primeiro se descobriu o efeito fertilizante do nitrogênio, seguido 

de perto pelos outros macronutrientes e finalmente já no século XX, o dos  micronutrientes. 

Assim, a produção agrícola, antes autárquica e quase auto-suficiente, começava a se tornar 

cliente da indústria. 

Cabe ressaltar que parte do capital acumulado pelo setor industrial fora aplicado na 

aquisição de reservas minerais nas colônias (JENNY,1944). Assim todo o esforço feito pelos 

governos para viabilizar a utilização de fertilizantes químicos atendiam essencialmente ao 

capital. 

A expansão da agricultura americana a partir da metade do século XIX, de caráter 

especulativo e incorporando grandes extensões de áreas, contribuiu para evidenciar a 

necessidade de “organizar” o conhecimento que vinha sendo acumulado sobre os solos, de 

forma a instrumentalizar um planejamento da produção agropecuária politicamente 

estratégico. Assim, as origens da moderna ciência do solo estavam intimamente vinculadas à 

demanda de maior fertilidade do solo para sustentar a agricultura capitalista. 

Foster (2005) salienta que a crítica da agricultura capitalista de Marx e as suas 

contribuições ao pensamento ecológico nessa áreas devem pois ser entendidas no contexto 

dessa segunda revolução agrícola que ele vivenciou. 

Durante o século XIX, a principal preocupação ambiental da sociedade capitalista em 

toda a Europa e América do Norte era o esgotamento da fertilidade do solo, só comparável às 

preocupações com a crescente poluição das cidades, o desflorestamento de continentes 

inteiros e os temores malthusianos de superpopulação.  

Segundo Marx: 
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“A grande propriedade fundiária reduz a população agrícola a um mínimo sempre 

declinante e a confronta com uma sempre crescente população industrial amontoada 

nas grandes cidades; deste modo, ela produz condições que provocam uma falha 

irreparável no processo interdependente do metabolismo social, um metabolismo 

prescrito pelas leis naturais da própria vida. Isto resulta num esbulho da vitalidade 

do solo, que o comércio transporta muitíssimo além das fronteiras de um único país 

(...) A indústria de larga escala e a agricultura de larga escala feita industrialmente 

tem o mesmo efeito. Se originalmente elas se distinguem pelo fato de que a primeira 

deixa resíduos e arruína o poder do trabalho e portanto o poder natural do homem, 

ao passo que a última faz o mesmo com o poder natural do solo, elas se unem mais 

adiante no seu desenvolvimento, já que o sistema industrial aplicado à agricultura 

também debilita ali os trabalhadores, ao passo que, por seu lado, a indústria e o 

comércio oferecem à agricultura os meios para exaurir o solo.” (“A Gênese da 

Renda Fundiária Capitalista” in O Capital, Volume 3.) 

 

Foster (2005, p. 221) entende que para Marx o caráter inerente da agricultura de larga 

escala no capitalismo impede qualquer aplicação verdadeiramente racional da nova ciência do 

manejo do solo. Apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico da agricultura, o 

capital era incapaz de manter essas condições necessárias à reciclagem dos elementos 

constitutivos do solo.  

A partir da década de 1840, Marx e Engels insistiam na necessidade de transcender 

esta forma de alienação da natureza sobre a qual o capitalismo repousava. “O argumento deles 

sempre envolvia a abolição da relação antagônica entre cidade e campo através da 

integração da agricultura e indústria, dispersão da população e o que Marx se referia com a 

“restauração” da relação metabólica entre os seres humanos e a terra”. (FOSTER, 2005, p. 

244). 

Para Oliveira (2007), com o desenvolvimento da divisão do trabalho, a agricultura 

tornou-se cada vez mais especializada e dentro desse processo houve a introdução das 

máquinas na agricultura e consequentemente sua industrialização. A etapa monopolista do 

capitalismo teve suas bases alicerçadas nessa crise da agricultura do final do século XIX e 

início do século XX. 

Nesse contexto ampliava e redefinia o processo de sujeição da renda da terra 

camponesa ao capital. Estabelecia as bases para a transformação desta em renda capitalizada 

tornando-se seu proprietário sem, contudo, expropriar a terra do camponês.  

Oliveira (2007) destaca que as potências industriais europeias inundaram o mercado 

mundial de manufaturas e passaram a importar maciçamente produtos agrícolas. Constituía-se 

na divisão internacional do trabalho a relação dos países meramente fornecedores agrícolas 

dos mercados europeus. Em função disso, houve a queda dos preços na Europa e em 

consequência a agricultura europeia tornou-se mais intensiva. Produzindo mais para 
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recuperar-se dos preços baixos esse processo levou à superprodução o que provocou a baixa 

geral dos preços.  

A queda contínua e histórica dos preços das matérias-primas, particularmente as de 

origem agrícola e a subida contínua dos preços dos produtos manufaturados criaram as 

condições concretas para a acumulação sob a figura dos monopólios na sua forma industrial. 

Posteriormente, já no século XX, no período entre guerras Keynes defende uma 

política econômica de Estado intervencionista através da qual os governos usariam medidas 

fiscais e monetárias para mitigar os efeitos adversos dos ciclos econômicos – recessão, 

depressão e booms.  Celebrados mundialmente os mecanismos sugeridos por Keynes 

colocavam o Estado a serviço do capital. 

Nesse contexto, ocorreu a terceira revolução agrícola que envolveu a substituição da 

tração animal pela tração mecânica na agricultura, seguida pela concentração de animais em 

estábulos imensos conjugada com a alteração genética das plantas e o uso mais intensivo de 

substâncias químicas – tais como fertilizantes e pesticidas. 

De acordo com Khatounian (2001), a proibição das armas químicas abriu espaço para 

o um novo e lucrativo mercado uma vez que algumas das moléculas básicas se mostraram 

eficientes como inseticidas. Ainda que, alguns inseticidas orgânicos já fossem conhecidos há 

mais tempo sua expansão resultou, sobretudo, da confluência do interesse da indústria da 

guerra com o crescimento do problema das pragas induzido pelo monocultivo. A agricultura 

estava atrelada e dependente cada vez mais da indústria química. 

Inicialmente, a utilização de inseticidas se expandiu nos países industrializados já 

sendo corrente no final da década de 1950 nos EUA, na Europa Ocidental e no Japão. 

Ocupados esses mercados a expansão se direcionou para os países pobres, sobretudo para 

aqueles que pudessem pagá-los. Khatounian (2001) ressalta que no Brasil a grande expansão 

do uso de inseticidas ocorrerá apenas nos anos 1970 vinculada ao crédito rural subsidiado, 

quando a liberação do crédito foi condicionada à utilização dos agrotóxicos. 

Era a chamada “Revolução Verde” dos anos 60 do século XX. Ela promove o uso 

intensificado da ciência na agricultura a partir da expansão de fronteiras agrícolas e sobretudo 

desenvolvimento e disseminação de novas sementes e praticas agrícolas com uso intensivo de 

insumos industriais e mecanização. 

Pautada na teoria de Malthus (1798), que afirmava que a população tendia a crescer 

numa progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão 

aritmética. A chamada Revolução Verde pregava a premência de aumentar a produção de 

alimentos através da expansão de fronteiras agrícolas, sobretudo em países 
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subdesenvolvidos, aumento de produtividade que se daria pela especialização 

(monoculturas), produção em escala (grandes áreas) e padronização dos sistemas de 

cultivo com uso intensivo de tecnologia.  Desta forma a produção agrícola se inseria 

definitivamente no sistema capitalista.  

Segundo Khatounian (2001), com a utilização corrente de adubos químicos e 

inseticidas os sistemas agrícolas puderam simplificar-se significativamente em comparação 

com os sistemas antigos, cuja manutenção da fertilidade e sanidade dependiam de rotações e/ 

ou de trabalhosos sistemas de adubação orgânica. Contudo, o pacote composto de 

monocultura, adubos químicos e inseticidas foi acompanhado do crescimento de novos 

problemas sanitários, sobretudo com pragas, doenças e plantas invasoras.  

Para suplantar esses problemas, a indústria química fornece novas possibilidades. 

Entre elas, os fungicidas, que permitiram o controle de várias doenças vegetais cuja 

intensidade havia crescido. Os fungicidas possibilitaram também o cultivo de determinadas 

espécies fora daquelas condições normais para as quais haviam evoluído. Khatounian (2001) 

reforça, ainda, que o domínio de plantas invasoras, outrora controlada pelo pousio ou por 

rotações complementados pelo cultivo mecânico tornou-se problemático, uma vez que os 

novos sistemas de monocultivo criavam condições para a seleção de espécies invasoras muito 

bem adaptadas aos nichos disponíveis. 

Os herbicidas vieram como resposta a essa realidade.  

“De forma análoga aos adubos nitrogenados, desenvolvidos como corolário da 

indústria do salitre para pólvora, e dos inseticidas, ligados inicialmente à guerra 

química, o avanço no desenvolvimento dos herbicidas foi fruto da Guerra do Vietnã. 

Para combater com pouco risco o inimigo escondido sob a floresta tropical, era 

necessário desfolhá-la, desenvolvendo-se para essa finalidade o agente laranja1. 

Após o agente laranja foram vindo outros herbicidas, reforçando a posição da 

indústria química como principal supridora da agricultura.  

Os herbicidas causaram uma verdadeira revolução na utilização de mão-de-obra pela 

agricultura, podendo um litro de produto substituir o trabalho de dezenas de homens 

e realizar o trabalho muito mais rapidamente. Assim, possibilitaram 

simultaneamente a expansão das áreas cultivadas, já predominantemente 

monocultoras, e o despovoamento do meio rural.” (KHATOUNIAN, 2001,p. 22) 

 

                                                           

 
1
 “Como os EUA eram signatários do tratado contra armas químicas, demonstraram que tal produto era inócuo a humanos, 

causando apenas sintomas genéricos como náuseas e dores de cabeça. Terminada a guerra, observaram-se anormalidades no 

número de dedos dos pés e das mãos nos filhos de soldados vietnamitas expostos a altas doses do produto. Atualmente, nos 

netos dos soldados afetados, há uma alta incidência de focomielia, má-formação caracterizada pela ausência de braços e 

pernas, como nas focas. O principal princípio ativo do agente laranja, o 2,4-D, ainda hoje é utilizado entre nós como 

arbusticida em pastagens. Culturas adubadas com estercos provenientes de áreas tratadas com esse herbicida podem 

apresentar sério comprometimento em seu desenvolvimento” (KHATOUNIAN, 2011, p.23) 
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O pacote de insumos químicos, como adubos, inseticidas, fungicidas, herbicidas e 

catalisadores desses insumos conjuminaram no cenário da agricultura capitalista da década de 

1970.  

Emblemática deste processo encontra-se a manipulação genética das espécies 

cultivadas. A semente que não representava um custo efetivo na produção passou a 

representar cerca de 2% do mesmo com o advento da semente híbrida e 15% com as sementes 

transgênicas. Além disto, as sementes produzidas pelos indivíduos gerados por estas sementes 

modificadas não conservam as características originais, pois são suscetíveis à segregação 

genética. O agricultor passa assim a ser compelido a adquirir sementes a cada ciclo de cultivo 

intensificando a subordinação da sua produção ao capital. 

Essa “revolução” foi sendo incorporada na mentalidade dos agricultores, agrônomos e 

planejadores.  Consequentemente houve nas cidades uma modificação radical dos hábitos 

alimentares, introduzindo produtos pouco adaptados às condições locais de cultivo.  

 Marcos (2007) acrescenta ainda que o aumento da produção, garantida pela adoção de 

toda essa tecnologia, se dava à custa da queda da produtividade/hectare ao longo dos anos e, 

principalmente, ao aumento cada vez maior da desigualdade na produtividade entre os setores 

mais avançados da agricultura capitalista e aqueles mais precários. Ademais, a melhoria nas 

condições de armazenamento, transportes e comunicações, permitiu o aumento da produção 

total e isso propiciou a incorporação de novas áreas para produção, induzindo uma maior 

concentração de terras. 

  Em relação à fertilidade dos solos e conservação do meio físico, tal pacote tecnológico 

engendrou, sobretudo na fração camponesa desse campo, como ressalta Marcos (2007), o 

desgaste do solo; o desaparecimento de culturas locais devido à homogeneização dos cultivos 

agrícolas e a consequente redução da biodiversidade; no aumento da produção de grãos – nos 

últimos anos através da expansão dos transgênicos – e a redução da renda devido à redução 

dos preços desses produtos no mercado internacional cada vez mais mundializado; na perda 

da soberania alimentar e na dependência cada vez maior dos camponeses que resistem no 

campo às grandes corporações multinacionais, via uso de sementes transgênicas estéreis das 

quais empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont e Novartis. 

Para Marcos (2007), a fase atual de desenvolvimento capitalista tem buscado impor na 

agricultura um modelo de agricultura tecnificada, com a presença cada vez menor de 

trabalhadores no campo. Entretanto, é importante lembrar que o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção no campo brasileiro se dá de modo desigual e contraditório: ao mesmo 

tempo em que o capital se expande por alguns setores da agricultura estabelecendo relações 
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capitalistas de produção, contraditoriamente, cria e recria relações não-capitalistas de 

produção no campo, entre elas as relações camponesas de produção (OLIVEIRA, 2007). 

Assim, o avanço do capitalismo no campo brasileiro, não promoveu o completo 

desaparecimento do campesinato, ao contrário, abriu a possibilidade de sua (re)produção e 

(re)criação, a qual tem se dado, em muitos casos, através da luta pela reforma agrária 

materializado nos diversos movimentos sociais do campo. 

Entretanto, o campesinato não ficou imune às transformações socioterritoriais e 

ambientais promovidas pelo avanço do capitalismo no campo sendo comum a existência de 

famílias produtoras que utilizam o pacote das técnicas do manejo convencional. 

A resistência ao modelo convencional de agricultura passa a ganhar maior espaço, na 

Europa e nos EUA, a partir dos anos de 1980, e no Brasil apenas no início de 1990. 

Nas conferências da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento ocorridas em 1972, 1982 e 1992, materializaram-se as evidências de que os 

danos causados pela agricultura convencional eram de tal magnitude que urgia mudar de 

paradigma.  

Para Camargo (2007), a falta de acessibilidade ao pacote fornecido pela modernização 

da agricultura a grande parcela dos agricultores possibilitou a continuidade ou retomada da 

produção agrícola de menor escala e sem uso de insumos ou defensivos químicos. Assim, a 

falta de opção ou ainda a possibilidade de uma oportunidade de inserção no mercado permitiu 

a apropriação do discurso dos “alimentos orgânicos” que passou a se constituir aos poucos 

num nicho de mercado promissor. 

Embora, a adoção de práticas alternativas de manejo por si só não signifique a 

existência de um posicionamento contrário à lógica de produção industrial no campo, ela 

permite a abertura de brechas, de novas possibilidades de produção e da construção de outras 

mentalidades.  

 

3.3 Agricultura Periurbana: relação campo-cidade e rural/urbano 
 

“todo sistema agrícola baseado na espoliação da terra conduz à pobreza” 

Albrecht Block, agriculturalista, citado em Letters to the Presidente, 

do economista político americano Henry Carey [1793-1879]  

 

A discussão teórica da agricultura urbana e periurbana têm sido pautadas, sobretudo, 

em termos do rural e do urbano e sustentado, mormente, num discurso da extinção do 

campesinato enquanto classe social e até mesmo do próprio campo.  
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A plurifuncionalidade desses espaços, a partir da diversificação das atividades das 

famílias que residem no campo; o fato desses territórios se constituírem de maneira esparsa e 

entremeada à cidade, dificultando compor um imaginário cartesiano de espaços definidos 

entre campo e cidade; a substituição da figura do camponês pelo do agricultor familiar 

constituem a ideia central de um “novo rural”. A esse fenômeno estão atrelados diversos 

conceitos: rururbanização; periurbanização, etc.
2
 

De acordo com Vale & Gerardi (2006), esta vertente das teorias da urbanização do 

campo e do continuum rural-urbano apontam para um processo de homogeneização espacial e 

social que se traduziria por uma crescente perda de nitidez das fronteiras entre os dois espaços 

sociais e, sobretudo, o fim da própria realidade rural, espacial e socialmente distinta da 

realidade urbana. Para as autoras parece haver um empenho em propagar a existência de um 

Brasil urbano com uma sociedade moderna e globalizada. Entretanto, elas ressaltam que ainda 

existem regiões no país que guardam características rurais e agrícolas e que permanecem 

distantes dessa “modernidade”, ou seja, existe vida não-urbana além do limite do perímetro 

urbano, inclusive nos espaços muito próximos a ela, como é o caso do periurbano. Ora, o 

próximo termo periurbano denuncia isso. 

Bombardi et al (2009) atenta para o que traz esses novos conceitos:  

 

Entre essas ideias tem tomado força a “de novo rural”, segundo a qual o campo 

brasileiro tem se tornado mais moderno e cada vez menos agrícola e mais “plural”. Os 

camponeses, nesta concepção, vão deixando de sê-lo para tornarem-se agricultores 

familiares (uma espécie de pequenos empresários do campo) ou simplesmente 

assalariados. (BOMBARDI et al, 2009) 

 

A autora alerta e enumera alguns dos grandes perigos nesta concepção, a saber: (1) 

não considera a peculiaridade do campesinato enquanto classe social e, portanto, negligencia 

a especificidade de sua ação e trajetória; (2) não há possibilidade de compreender a ação dos 

movimentos sociais no campo que têm como bandeira a execução de uma reforma agrária 

ampla.; e (3) não se consegue abarcar a transformação do território em toda a sua 

contraditoriedade pelo modo de produção capitalista. 

Há, talvez, um equívoco, por parte desses pesquisadores do “novo rural” em termos de 

conceituação ao que se refere o urbano e rural. Conforme aponta Belusso (2008), o urbano e o 

rural são conteúdos ou fenômenos que movimentam e ditam a lógica para a (re) produção das 

                                                           

 
2
 Alguns dos autores que trabalham com os conceitos do “novo rural”: Ambromovay; José Graziano da Silva; 

José Eli da Veiga; Marcelo Lopes de Souza. A respeito de tais conceitos ver também: VALE, A. R. Expansão urbana e 

plurifuncionalidade no espaço periurbano do município de Araraquara (SP). 2005. 214f. Tese (Doutorado em Geografia). 

Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro, 2005. 
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cidades e dos campos. Portanto, embora o desenvolvimento do modo capitalista de produção 

tenha trazido consigo o desenvolvimento e expansão do urbano, tornando-se este a síntese 

contraditória entre a cidade e o campo, não é correto afirmar que o urbano tenha eliminado a 

cidade e/ou o campo, como explica Oliveira (2004).  

Em termos de contextualização histórica a respeito do surgimento de tais conceitos, 

Ramos Filho (2005) explica que, no final da década de 1990, o governo Fernando Henrique 

Cardoso implantou uma política agrária denominada de Novo Mundo Rural, ajustada à 

lógica neoliberal do Banco Mundial, na concretização da internacionalização das políticas 

públicas para o campo. Dentre as medidas tomadas pelo governo brasileiro à época estão:  

 

(...)a difusão da concepção de alívio da pobreza rural, da substituição da questão 

agrária pelas políticas de desenvolvimento rural, do fortalecimento do agricultor 

familiar e negação da existência do camponês, assim como a implementação da 

reforma agrária de mercado. (RAMOS FILHO, 2005, p.135) 

 

O autor denuncia, ainda, o processo de tentativa de despolitização da luta camponesa e 

seus respectivos movimentos sociais, a partir de ações sistemáticas conduzidas em três 

dimensões distintas e interligadas: a legal, a político-científico-ideológica e a midiabilidade: 

 

Na dimensão legal, buscou-se a desmobilização dos movimentos sociais mediante a 

promulgação de leis e medidas provisórias na maioria das vezes controversas, a 

exemplo da introdução da MP n° 2.109-49 de 23 de fevereiro de 2001, que instituiu 

a exclusão da reforma agrária dos trabalhadores que ocuparam terras ou dos 

assentados de reforma agrária que apoiaram tal ato de desobediência civil, e proibiu, 

por pelo menos dois anos, a realização de vistoria em propriedades rurais que 

sofreram processo de ocupação (...) 

Na I dimensão político-científico-ideológica, dispôs de uma importante rede de 

cientistas que deu suporte teórico e ideológico a projetos concebidos para o 

desenvolvimento no campo brasileiro. Este pensamento com forte influência da 

concepção de desenvolvimento existente em instituições internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ao mesmo tempo em que se 

constituiu em paradigma na academia, transformou-se em políticas públicas. Neste 

sentido, foram extintas linhas de créditos voltadas para o pequeno produtor da 

reforma agrária, a exemplo do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(PROCERA) e sua substituição por linhas de crédito mais seletivas a exemplo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Outra 

política que vale destacar, por evidenciar esta intencionalidade de controlar a 

mobilização popular por terras, foi a criação do engodo do Acesso Direto à Terra (a 

reforma agrária pelo correio). (...) Para dar sustentação a esta postura constrói-se, 

teoricamente, o discurso e a prática política governamental com a centralidade e o 

fortalecimento da agricultura familiar nas políticas implementadas nos programas de 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura.  

A terceira dimensão é a da midiabilidade, compreendida aqui como a capacidade de 

um determinado ator ou grupo de atores formar um campo social dominado pela 

mídia. Com uma massiva e dispendiosa campanha publicitária, o governo FHC 

buscou confundir a opinião pública, induzindo-a a condenação dos trabalhadores 

organizados nos movimentos sociais em confronto (com o Estado, latifundiários e 

judiciário), manipulou informações para se propagar a ideia de novo rural ideal. Para 

elevar o mérito do Novo Mundo Rural, o governo pagou campanha publicitária em 

horário nobre cujo slogan era: Pra quê pular a cerca se a porteira está aberta? 

(RAMOS FILHO, 2005, p. 136-137)  
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Ora, o capital tende a se expandir em todos os setores da produção, abarcando tanto o 

campo, quanto a cidade, a indústria e a agricultura. Assim, apesar da expansão do capitalismo 

no campo apresentar o movimento de expropriação do camponês, com vistas a sua 

proletarização, ela também propicia as condições para que o camponês siga seu trabalho 

familiar na terra. Em muitos casos, o que ocorre é a subordinação, não de seu trabalho 

diretamente, mas de sua produção. A sujeição ao capital, nesse caso, se dá pela sujeição da 

renda da terra, ao subordinar a produção camponesa, como atesta Oliveira (2007): 

 
Na agricultura, esse processo de subordinação das relações não-capitalistas de 

produção se dá, sobretudo, pela sujeição da renda da terra ao capital. O capital 

redefiniu a renda da terra pré-capitalista existente na agricultura. Ele agora apropria-

se dela, transformando-a em renda capitalizada da terra. É neste contexto que se 

deve entender a produção camponesa: a renda camponesa é apropriada pelo capital 

monopolista, convertendo-se em capital. (OLIVEIRA, 2007, p.40) 

 

Segundo Bernini (2009), de fato, as relações camponesas de produção são recriadas 

pelo capitalismo como uma forma de permitir a produção do capital. Entretanto, essa 

recriação se dá de forma contraditória uma vez que o movimento do capitalismo ao mesmo 

tempo tem o sentido de reduzir as possibilidades de formas não-capitalistas de produção. 

Como explica Martins (1996): 

 
A produção capitalista de relações não-capitalistas  de produção expressa não apenas 

uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também a reprodução ampliada 

das contradições do capitalismo ± o movimento contraditório não só de 

subordinação de relações pré- capitalistas, mas também de criação de relações  

antagônicas e subordinadas não-capitalistas. Nesse caso, o capitalismo cria a um só 

tempo as condições de sua expansão, pela incorporação de áreas e populações às 

relações comerciais, e os empecilhos à sua expansão, pela não mercantilização de 

todos os fatores envolvidos, ausente o trabalho caracteristicamente assalariado. 

(MARTINS, 1996, p.21) 

 

Daí ser para a autora, um equívoco interpretá-los (o urbano e o rural) como setores ou 

zonas, embora tal leitura seja até firmado em lei, tal como a Lei do Perímetro Urbano para 

regular a arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que no campo equivale 

ao Imposto Territorial Rural (ITR).  

Todavia, contraditoriamente, a consideração da complexidade de tal questão pelo 

poder público é destacada por Simone Miketen (2013) ao apresentar o decreto municipal de 

51.801 de 2010, que regulamenta o Programa de Agricultura Urbana e Perirubana no 

Município de São Paulo e que reconhece a presença de agricultores no perímetro urbano. 

Miketen (2013) questiona o próprio conceito de agricultura periurbana que pode funcionar 

bem  para cidades concêntricas como as europeias. Em São Paulo o crescimento é irregular e 
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nas franjas da cidade de forma que a agricultura ocorre entremeada aos remanescentes 

florestais e circunda áreas de urbanização precária, ocupando, portanto, espaços não 

específicos ou regulares, mas, sobretudo, periféricos. 

Para Duvernoy (2002), as relações entre a extensão urbana e o espaço agrícola podem 

ser analisados como a difusão espacial de um front de urbanização em um espaço agrícola que 

mal resiste como o resultado de estratégias fundiárias dos grandes proprietários de terras, 

estratégias inscritas nas políticas de urbanização através de suas redes de poder. A expansão 

indevida do perímetro urbano sobre áreas em que predomina produção agrícola pode 

desestabilizar a atividade produtiva. A tendência de as propriedades serem fragmentadas, o 

surgimento de loteamentos e a elevação do preço de mercado das terras são fatores que 

influenciam nessa direção. 

Mendoza (1987), apresenta a possibilidade de discussão do espaço periurbano em 

termos de espaços periféricos, em função de processos sociais e não de tipos de espaços 

(rural e urbano). Segundo a autora, os pesquisadores que trabalham nessa linha de pesquisa, 

como Dematteis (1982), entendem que o crescimento periférico dos espaços urbanos não pode 

ser interpretado como um fenômeno especifico nem estudado por si mesmo posto que 

constituiria uma das formas e um dos momentos da lógica da urbanização capitalista para 

melhor valorização possível do território.  

Mendoza (1987) explica que a circulação do capital conduziria a um movimento de 

valorização diferencial – com caráter recorrente e provisório - de frações determinadas do 

território. Assim, seriam definidas espaços supervalorizados e espaços periféricos que 

desempenhariam um papel de reserva de valor dentro do território. 

 Dessa forma, se parte de uma análise do espaço social, a partir dos mecanismos 

sociais em curso (o estágio do modo de produção e suas novas formas de reprodução da força 

de trabalho) para chegar às formas de organização do espaço provisoriamente resultantes. 

Segundo Dematteis (1982, p.140) “(...) esta hipótese dá lugar a fortes descontinuidades 

regionais do fenômeno posto que as associa à preexistência de estruturas territoriais 

historicamente diferenciadas”.  

Nesse sentido, a abordagem territorial parece ser um caminho para se compreender as 

relações e complementaridades que acontecem entre os espaços urbano e rural, seus conflitos, 

as redes, as relações de poder, as formas de ligação campo-cidade. 
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3.4 O conceito de desenvolvimento sustentável e os assentamentos rurais 
 

“Dificilmente seres humanos que não encontram obstáculos para explorar ou oprimir integralmente outros 

seres humanos encontrarão limites na apropriação unilateral/instrumental da natureza”  

(POKER, José Geraldo A. B., 2011: 100) 

 

De acordo com Corsi (2011), o debate sobre o desenvolvimento sucede a II Guerra 

Mundial na conjuntura de descolonização, de avanço dos projetos nacionais de 

desenvolvimento e predomínio das políticas econômicas keynesianas. Nesse contexto, o 

desenvolvimento foi crescentemente identificado com a industrialização, que passou a ser a 

principal estratégia dos países chamados “subdesenvolvidos” para enfrentar tanto a miséria e 

a desigualdade social quanto à posição subordinada na economia mundial.  

A problemática ecológica emerge com força apenas no final da década de 1960, 

conforme aponta o mesmo autor, vinculados ao crescimento dos movimentos pacifistas e 

antinucleares. Intensificaram-se as discussões sobre o desenvolvimento e sua relação com o 

problema ecológico, particularmente no âmbito da ONU, culminado com o Informe “Nosso 

futuro comum”, de 1987 da Comissão Mundial para o Meio Ambiente, no qual aparece o 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

Segundo Foladori (2001), o desenvolvimento sustentável é concebido como “aquele 

que responde às necessidades do presente de forma igualitária, mas sem comprometer as 

possibilidades de sobrevivência e prosperidade das gerações futuras”. O relatório da 

comissão atrelava os problemas ambientais com a miséria e a pobreza e anunciava que 

qualquer solução deveria ser necessariamente conjunta.  

A partir desse pressuposto, organizaram-se as conferências internacionais da década 

de 1990, particularmente a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992) que firmou várias resoluções importantes, como a convenção sobre a 

mudança climática, a convenção sobre a biodiversidade, a declaração sobre o manejo 

sustentado e preservação das florestas e a Agenda 21. 

Para Poker (2011), a fórmula do desenvolvimento sustentável encontra o limite lógico 

de sua aplicabilidade por não conseguir superar a irresponsabilidade predatória da 

racionalidade instrumental capitalista na sociedade moderna. Mesmo que seja formulado a 

partir de um princípio de direito, que é a consideração acerca da necessidade das futuras 

gerações, isto não é suficiente para propor outra forma de relação com a natureza que seja 

qualitativamente diferente da anterior. Ademais, o autor frisa a insistência na apropriação dos 

recursos que considera unilateralmente os interesses e intenções humanas a despeito de tudo o 

mais que existe. 
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Por essa mesma razão, Corsi (2011) afirma que o conceito de desenvolvimento 

sustentado não passaria de uma ideologia que buscaria encobrir as contradições dessa 

sociedade. Segundo Novaes (2001, p.42), “a superação de problemas ambientais exigirá 

mudanças fundamentais na organização social, e não simplesmente a introdução de pequenas 

modificações técnicas e institucionais”.  

Para Corsi (2011), o problema ambiental está imbricado nas relações sociais que 

estruturam a sociedade, portanto não é possível isolarmos a questão ecológica da dinâmica 

econômico-social do sistema capitalista como se fosse apenas uma questão de fluxos de 

energia e de utilização de recursos renováveis e não renováveis ou um problema sanável pelo 

mercado. Afinal, não se altera o padrão de consumo sem modificar as relações de produção 

que o sustentam. Ora, Chesnais e Serfati (2003) denunciam que o próprio combate à 

degradação ambiental está se tornado em um novo campo de acumulação de capital. 

Dentro desse contexto e à luz desses apontamentos deve ser debatida a conformação 

das modalidades de assentamentos rurais denominadas “sustentáveis” pelo INCRA originadas 

a partir dos meados da década de 1990.   

De acordo com Bernini (2009), influenciados e fortalecidos pelo movimento 

ambientalista nacional e internacional, os povos da Amazônia pressionaram o governo a fim 

de garantir seu direito de permanecerem em suas terras. 

Dentro da estratégia de mitigação dos conflitos fundiários na região amazônica, 

diversos formatos de assentamentos rurais passaram a ser desenvolvidos pelo Estado, 

enquanto possibilidade de conservação da natureza e de regularização fundiária. A partir daí, 

surgiram modalidades de assentamentos diferenciados como os Projetos de Assentamentos 

Agroextrativistas (PAEs),  Projetos  de Assentamentos  Florestais (PFs) e os  Projetos  de 

Desenvolvimento Sustentável (PDSs). 

Bernini (2009) reforça que o peso das reivindicações desses movimentos sociais da 

Amazônia, na criação dessas estratégias de assentamento, fica expresso, por exemplo, no 

texto da portaria INCRA n.477/99 que cria a modalidade de Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável. O texto da portaria (em Anexo) se refere à necessidade de conservação da 

biodiversidade dos domínios brasileiros a partir do apoio às práticas tradicionais de produção, 

deixando claro que o Plano Nacional de Reforma Agrária deve ser um fator básico de 

conservação. 

Segundo a mesma autora, as características essenciais desse tipo de assentamento são 

o desenvolvimento de atividades de baixo impacto ambiental, principalmente por meio da 

adoção de sistemas de produção considerados tradicionais e do manejo de espécies florestais. 
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Outra indicação expressa na portaria acima referida diz respeito ao compromisso firmado 

entre o INCRA e as famílias assentadas. As áreas destinadas aos assentamentos PDS devem 

ser de domínio público e cedidas por meio de concessão de uso em regime comunal às 

famílias participantes do projeto. Outra característica essencial do PDS é a forma de gestão do 

projeto. Valorizam-se o desenvolvimento da gestão comunitária e do estabelecimento de 

parcerias entre a instância local, o INCRA e outras instituições  do Estado ou da sociedade 

civil.  

Conforme apresentam Vastella et al. (2009), o modelo do PDS na região Sudeste 

configurou uma adaptação às áreas antropizadas, onde se faziam necessárias, melhoria dos 

recursos hídricos e recuperação do solo, a partir de um modelo pré-existente de assentamento, 

a saber, o Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAA). Este foi idealizado em 

atendimento às reivindicações de movimentos sociais da Região Amazônica, já citados 

outrora, que desenvolviam atividades extrativistas na floresta aliadas à produção agrícola e 

regularizado pela Portaria INCRA n˚268 e 269 de 23 de outubro de 1996. 

Ainda, segundo os autores, politicamente estratégico, o PDS atendia a demanda social 

de assentamento de um grande número de famílias por parte do governo, uma vez que nesses 

PDS, em geral, são realocadas em áreas pequenas muitas pessoas - cerca de 1ha de 

terra/família, ao contrário do que se realizava na Região Amazônica em que se ofereciam 

maiores extensões de terra para cada família.  

A fim de apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas ambientalmente 

sustentáveis e promover a recomposição do potencial original das áreas de assentamentos em 

atendimento à legislação ambiental, conforme exigido pelo INCRA, a introdução de 

consórcios com culturas perenes, sistemas agroflorestais e manejo agroecológico são 

conceitos comumente adotados em PDS.  

É importante ressaltar que nos Projetos de Desenvolvimento Sustentável a ocupação 

da área ocorre apenas sob a forma de concessão de uso das parcelas, tanto individuais como 

coletivas, por um período previamente determinado, como um condomínio rural, onde devem 

ser observadas a aptidão da área e a vocação das famílias assentadas.  

Em consonância a essa modalidade de assentamento rural, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra desenvolveram a proposta das Comunas da Terra. De acordo 

com Goldfarb (2006), a Comuna da Terra trata-se de uma nova forma de assentamento rural 

idealizada pelo MST do Estado de São Paulo, a partir de 2001. Essa proposta atende as 

pessoas que viveram muitos anos em grandes centros urbanos como São Paulo, Campinas, ou 

Ribeirão Preto e que, portanto, não possuem, necessariamente, um passado intrínseco e 
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recente ligado à terra, o que difere do PDS, em que obrigatoriamente as pessoas deveriam ter 

esse pré-requisito. Além disso, as Comunas da Terra são implantadas em áreas bem próximas 

aos grandes centros urbanos, adotam a agroecologia e a cooperação como principais diretrizes 

na produção e conforme reivindicação do próprio movimento as famílias possuem a 

Concessão Real de Uso da área no nome de um coletivo (associação ou cooperativa) e não 

individualmente e nem o título de propriedade da terra, de maneira que as famílias não 

poderão, em nenhum momento, vender o que seria a sua parcela. 

Goldfarb (2006) reforça que a proposta da Comuna da Terra constitui a possibilidade 

do retorno ao campo, uma vez que há a permanência de elementos do modo de vida camponês 

nessa população espoliada dos grandes centros urbanos, assim como a possibilidade de 

recriação desses elementos, ainda que haja diferenças. Segunda a autora, há uma manutenção 

dos elementos do modo de vida camponês, mesmo nos grandes centros urbanos, através da 

prática ou valores da vida camponesa que são recriados nas periferias dos centros urbanos, 

como as redes de solidariedade na vizinhança, a organização de pequenas produções 

agrícolas, como hortas ou mesmo criação de animais.  

Entretanto, o trabalho de Torres (2012) denuncia como tal modelo de Projeto de 

Assentamento Rural proposto pelo INCRA e, guardadas as devidas diferenças, de proposta 

correlata do MST aprisionam e expropriam os camponeses delimitado da forma que estão em 

áreas tão pequenas e geralmente em locais aonde os recursos naturais – sobretudo água e solos 

– estão extremamente pauperizados. 

O autor ressalta que embora a instituição da modalidade de PDS flexibilizasse – em 

favor das populações tradicionais – a proibição de se criar assentamentos em área de floresta, 

seu efetivo uso inverteu completamente essa vocação original. Constata-se áreas imensas de 

assentamentos, na região Amazônica, criados em locais absolutamente inapropriados para uso 

agrícola “sustentável”, mas com altíssimos interesses para as madeireiras. 

 Ademais, Torres (2012) ressalta a adoção do PDS como uma maneira de inflar os 

números de famílias assentadas, aumentando a capacidade dos assentamentos já existentes. 

Da mesma forma como foram criados, alguns assentamentos tiveram sua capacidade para 

abrigar famílias aumentada: sem embasamento, sem qualquer análise técnica ou, em alguns 

casos, contra elas. 

 Dessa forma, em geral, a relação de hectares/família é de impossível sustentabilidade. 

A área reduzida disponível para cada família torna-se um fator de risco para o sucesso dos 

projetos, isso porque cada família ficaria, em muitos casos, com uma área produtiva muito 

pequena, e, portanto, incompatível com a proposta do PDS, que prevê o manejo florestal.  
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 As frações disponíveis às famílias muitas vezes são inferiores ao módulo rural e até 

mesmo à fração mínima de parcelamento. Conforme discute Torres (2012), ao garantir-lhes a 

miserável porção, em vários casos inferior a 10 ha/família, o INCRA não lhes confere terra 

para viver, mas, sim, assegura a mão de obra barata aos latifúndios grilados do entorno. Isso 

demonstra como o PDS é utilizado para assentar famílias, mas sem sustentabilidade alguma. 

   

3.5 O humano e as ressignificações na natureza: modificações antrópicas nos solos  

e relevo 
  

 “A história do homem em subjugar a natureza é a própria história da subjugação do 

homem pelo próprio homem”  

(Horkheimer, M. Eclipse da razão. Rio de Janeiro: Labor, 1976). 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, adotou-se a abordagem sistêmica como campo 

metodológico na apreensão da interação das relações humanas e a natureza.  A concepção 

sistêmica busca totalidades integradas e procurou-se enriquecê-la através de um caminho 

dialético. 

De acordo com Khatounian (2001), a abordagem sistêmica nasce da necessidade de 

realizar o reencadeamento ou síntese de conceitos e metodologias. O termo sistema nesse caso 

se opõe à ideia de partes isoladas e desconexas. Há, portanto, uma preocupação constante de 

que a análise, quando necessária, seja sucedida da re-síntese.  

Tricart (1977b, p.108)
 
salienta que “a abordagem sistêmica requer necessariamente 

um trabalho interdisciplinar (...) mas esta formação metodológica deve também ser dialética 

(...) é necessário perceber dados, fatos, objetos, e raciocinar a respeito deles”. Ainda, 

segundo Tricart (1977a:28), através do conceito ecológico, no estudo das relações entre os 

diversos componentes do meio ambiente, “podemos reequilibrar, dialeticamente, nosso 

pensamento científico, alterado e viciado pelo excesso unilateral da análise”.  

Foster (2005), em sua obra “A ecologia de Marx: materialismo e natureza”, faz um 

estudo profundo das teorias materialistas do século XIX, a partir das obras de Darwin e Marx, 

e promove uma discussão crítica de como o desenvolvimento tanto do materialismo quanto da 

ciência possibilitou modos ecológicos de pensar.  

Foster (2005) procura demonstrar a emergência de uma ecologia materialista em 

Marx, a partir do conceito central de metabolismo [Stoffwechsel]. De acordo com o autor, 

Karl Marx empregava o conceito tanto para se referir à real interação metabólica entre a 

natureza e a sociedade através do trabalho humano (contexto em que o termo era 
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normalmente usado nas suas obras) quanto, num sentido mais amplo (sobretudo nos 

Grundrisse), para descrever o conjunto complexo, dinâmico, interdependente, das 

necessidades e relações geradas e constantemente reproduzidas de forma alienada no 

capitalismo. Assim, a questão da liberdade humana estava atrelado ao modo como o 

metabolismo humano com a natureza se expressava através da organização concreta do 

trabalho humano. O conceito de metabolismo assumia assim tanto um significado ecológico 

específico quanto um significado social mais amplo
3
. 

Marx utilizou o conceito de metabolismo
4
, para assim descrever a relação do homem 

com a natureza através do trabalho: 

 
O trabalho é, antes de qualquer outra coisa, um processo entre o homem e a 

natureza, um processo pelo qual o homem, através de suas próprias ações medeia, 

regula e controla o metabolismo entre ele e a natureza. Ele encara os materiais da 

natureza como uma força da natureza. Ele põe em movimento as forças naturais que 

pertencem ao seu próprio corpo, aos braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de 

apropriar os materiais da natureza de uma forma adaptada às suas próprias 

necessidades. Através deste movimento, ele atua sobre a natureza externa e a 

modifica, e assim simultaneamente altera a sua própria natureza... Ele [o processo do 

trabalho] é a condição universal da interação metabólica [Stoffwechsel] entre o 

homem e a natureza, a perpétua condição da existência humana imposta pela 

natureza.  [Marx, Capital, vol.1, 283, 290] – (Foster, 2005, p.221) 

 

Para Tim Hayward (1994), a noção de Marx de metabolismo sócio ecológico apreende 

aspectos fundamentais da existência dos seres humanos como seres naturais e físicos, uma vez 

que inclui as trocas energéticas e materiais que ocorrem entre os seres humanos e o seu meio 

ambiente natural. Dessa forma, o metabolismo é regulado do lado da natureza por leis naturais 

que governam os vários processos físicos envolvidos e, do lado da sociedade, por normas 

institucionalizadas que governam a divisão do trabalho e a distribuição da riqueza (Foster, 

2005, p.224).  

                                                           

 
3
 Segundo Foster, a compreensão social, mais ampla de metabolismo, extraída dos Grundrisse, foi poderosamente 

desenvolvida por István Mészáros em Beyond capital (Nova York: Monthly Review Press, 1995) 
4
 De acordo com Foster (2005): “A introdução do termo “metabolismo” remonta a 1815 e ele foi adotado pelos fisiologistas 

alemães nas décadas de 1830 e 1840 para se referir primariamente a trocas materiais dentro do organismo, relacionadas com 

a respiração. Mas o termo recebeu uma aplicação um tanto mais ampla – e portanto, mais corrente – ao ser usado por Liebig 

em 1842 na Animal chemistry, a grande obra subsequente à Agricultural chemistry, de 1840. Ele introduziu a noção de 

processo metabólico no contexto da degradação de tecidos. Mais tarde ela foi ainda mais generalizada e surgiu como um dos 

conceitos-chave, aplicável tanto no nível celular quanto na análise de organismos inteiros, no desenvolvimento da bioquímica 

(...) num artigo intitulado “O Movimento dos Organismos e a relação deles com o metabolismo” (The Motion of Organisms 

and their Relation to Metabolism”), Julius Robert Mayer, um dos quatro co-descobridores da lei de conservação da energia, 

no início da década de 1840, questionou o conceito de “força vital” utilizado por Liebig para explicar o metabolismo, que 

para Mayer era totalmente explicável em termos de conservação de energia e sua troca. O uso do conceito pelo próprio Marx 

na década de 1860 para explicar a relação do trabalho humano com o seu meio ambiente foi consistente com esta guinada 

geral para a energética na ciência”. (p.225) 
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Dessa forma, Foster fornece elementos essenciais à construção de uma visão ecológica 

revolucionária que associa a transformação social à transformação da relação humana com a 

natureza. 

 No desenvolvimento desta pesquisa houve a preocupação de uma compreensão 

integrada, holística e socialmente crítica do humano e do meio natural. Para tal, procurou 

apoiar-se em experiências com essa linha de abordagem, pautada na discussão da relação 

homem-natureza; homem-solo; homem-relevo. 

A relação das modificações antrópicas no relevo é bastante explorada nos trabalhos 

desenvolvidos por Rodrigues (2005). A autora parte da análise de que as experiências práticas 

de avaliação ambiental e de estudos geomorfológicos da urbanização trouxeram a necessidade 

da inserção da variável antrópica nos estudos de geografia física e geomorfologia, levando em 

conta o processo histórico e os diversos graus de intervenção antrópica, é a denominada 

antropogeomorfologia. 

A ideia é aplicar e a adequar ferramentas clássicas da geomorfologia à analise dos 

efeitos das ações antrópicas ao longo do tempo e do espaço, para assim abranger as mudanças 

no ambiente físico em seus processos de alteração. 

No trabalho de Gratão (1992), a autora reforça que o relevo é produto das relações 

naturais e das relações sociais no processo dialético, daí a necessidade de uma geomorfologia 

que integre no seu conhecimento estudos da urbanização.  

Gratão (1992) discute que, no contexto da urbanização, a ação do homem é 

manifestação das relações de produção (do processo de produção). Os problemas geomorfo-

urbanos não são gerados pela ação simples do homem, mas potencialmente, produzidos pelos 

mecanismos inerentes ao processo de urbanização, da relação de produção capitalista. Nesta 

perspectiva, a geomorfologia não representa um instrumento na “classificação da superfície” 

(unidades de terrenos), na “avaliação das terras para objetivos específicos”, no levantamento e 

no mapeamento dos “recursos ambientais”, no planejamento, etc. O conhecimento 

geomorfológico apresenta um instrumento de ação concreto de crítica e compreensão da 

produção do espaço.  

Gratão (1992), portanto, não considera o antrópico como mais um agente na produção 

do relevo, mas trata das relações de produção como agentes geomorfológicos. 

Segundo Milton Santos (1999) a vida social tomada como um todo se caracteriza pela 

incessante renovação das forças produtivas e das relações de produção, isto é, dos modos de 

produção. Cada modo de produção constitui uma etapa na produção da história e se manifesta 

pelo aparecimento de novos instrumentos de trabalho, novas práticas sociais. A cada novo 
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modo de produção (ou a cada novo momento do mesmo modo de produção) mudam a 

estrutura e o funcionamento do espaço. 

Dessa maneira, as relações de cada novo momento do mesmo modo de produção, 

modificam a estrutura e redefinem as práticas sociais, políticas e econômicas, impondo 

limites, seja pela exaustão dos recursos naturais disponíveis, sejam pelas tensões e conflitos 

políticos e sociais que se configuram no território 

 Nessa perspectiva merece destaque a obra de Khatounian (2001) que enfatiza a 

experiência do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), dentro da abordagem sistêmica e 

orgânica, a partir do desenvolvimento de diversos projetos conjuntos na estruturação e 

conversão das propriedades rurais para a agricultura orgânica no Paraná.  

O trabalho de Bousquet & Holveck (1999) contribuiu significativamente para esta 

pesquisa também. As autoras procuraram compreender a relação entre o homem e o solo, 

através da reconstituição histórica da exploração agrícola do meio e da identificação da 

distribuição dos diferentes volumes pedológicos na paisagem.  

O objetivo do trabalho consistia em compreender de que maneira os solos 

influenciaram os modos de exploração agrícola e também qual o impacto destes sistemas de 

culturas sobre solos (em termos de compactação e erosão). A análise das práticas de cada tipo 

de agricultor em relação à gestão do meio físico (solo) pretendia distinguir os riscos 

resultantes de cada tipo de exploração do meio. 

  

3.5.1 Relação homem-solo e a gestão do meio físico 

 

 Trataremos aqui dos conceitos que forneceram a base da discussão da relação homem-

solo e a gestão do meio físico, desenvolvidos neste trabalho. 

 Como citado anteriormente, Bousquet & Holveck (1999) desenvolveram uma proposta 

metodológica interessante, no norte do Paraná, na microbacia do Ribeirão Bandeirantes do 

Norte, próximo à Londrina e que nortearam parte do desenvolvimento desta pesquisa. 

Segundo as autoras, houve a preocupação de compreender a relação entre o homem e o solo e 

a atual degradação do meio e, particularmente, aos problemas de erosão e compactação atuais 

na microbacia correspondente, de maneira a estudar a influência do solo sobre a origem dos 

primeiros povoamentos e de que maneira estas povoações modificaram o meio físico com as 

práticas agrícolas. 

 Na busca de uma abordagem de manejo durável do solo efetuaram a reconstituição da 

história de exploração agrícola deste meio e a identificação dos diferentes volumes 

pedológicos na paisagem.  
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Bousquet & Holveck (1999) se valeram, então, de dois conceitos: o de Sistema 

Pedológico e o Sistema Agrário. O Sistema Pedológico foi definido como “um conjunto de 

horizontes pedológicos, caracterizados por uma mesma dinâmica evolutiva” (Ruelan e Dosso, 

1993). Este conceito permite compreender a diversidade dos solos e a maneira pela qual os 

diferentes volumes pedológicos são distribuídos na paisagem, bem como compreender a 

gênese seguida pela cobertura pedológica e seu funcionamento atual. 

O outro conceito referente ao Sistema Agrário, e é definido “inicialmente como um 

módulo e exploração do meio historicamente constituído e durável; um sistema de força de 

produção adaptado às condições bioclimáticas de um espaço dado e respondendo às 

condições e necessidades do momento” (Mazoyer, citado por Jove, 1988). Este conceito torna 

possível a análise crítica e comparativa dos modos passados e atuais de exploração do meio. 

A partir desse conceito, Bousquet & Holveck (1999) estudaram em mais detalhes os sistemas 

de culturas
5
, a fim de correlaciona-los com os sistemas pedológicos. 

 Segundo Khatounian  (2001):  

 
O sistema agrário refere-se ao conjunto de estruturas físicas e socioeconômicas do 

setor rural de determinada região. Por estruturas físicas entende-se o solo e sua 

ocupação, a forma como as propriedades são cortadas no relevo, as estradas, 

armazéns, máquinas, etc. As estruturas socioeconômicas incluem a organização 

social e política, as formas de comercialização e ou vinculação ao mercado, etc. 

(Khatounian, 2001, p.88) 

 

Portanto, o sistema agrário é uma unidade macro que forma o entorno dentro do qual 

atuam camponeses/ produtores em associação ou individualmente. Khatounian (2001) salienta 

que nos projetos de desenvolvimento é comum que parte importante das potencialidades e 

problemas no nível das propriedades resulte da conformação do sistema agrário que as 

engloba. 

O equivalente do termo utilizado por organismos institucionais, como a EMBRAPA, e 

por outros autores é o sistema agrícola.  

Conforme destaca Queiroz Neto (2003), os sistemas agrícolas são compostos por 

diferentes características, entre elas: o meio físico, técnicas de manejo das culturas, condições 

socioeconômicas que delineiam e comandam as atividades agrícolas. A presença de sistemas 

agrícolas contrastados com objetivos bem diferenciados provocam agressões diferenciadas ao 

ambiente, sobretudo em função da aplicação de tecnologias e manejos diversos dos solos e 

das culturas. 

                                                           

 
5 O sistema de cultura é entendido como um conjunto de parcelas cultivadas de maneira homogênea e, em particular, 

submetida à mesma sucessão cultural. Bedu et al. Appui pédagogique à l’analyse du milieu rural dans une perspective de 

développement. Montpellier: [s.n.], 1987. 191p. (Collection DAS – CIRAD)  
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 De acordo com EMBRAPA (2012)  

 
O sistema agrícola refere-se à organização regional dos diversos sistemas de 

produção vegetal e/ou animal, que considera as peculiaridades e similaridades 

desses diferentes sistemas. Essa organização deve permitir a construção de modelos 

e arranjos produtivos que descrevam da forma mais acurada possível, os sistemas de 

produção predominantes na região. (EMBRAPA, 2012, p.19) 

 

 

 É importante ressaltar que este conceito difere do que se entende por sistema de 

produção. Para Bousquet & Holveck (1999, p.7) constituem “[...] sistemas de produção 

conjunto de estruturas do meio de produção combinados entre si para assegurar uma produção 

vegetal ou animal em vista de satisfazer os objetivos dos responsáveis da produção (Jouve 

apud Bedu et al, 1987).  

 Adotou-se tal definição complementada, com as informações de Khatounian (2001)  

que entende que o sistema de produção: 

 
[...] refere-se à forma como a propriedade é fisicamente estruturada e conduzida, 

dadas suas limitações e potencialidades, tanto as internas quanto as colocadas pelo 

meio circundante. Essa estruturação e condução se orientam para atender aos 

objetivos dos agricultores, sobre a base natural em que se assentam, considerado seu 

entorno socioeconômico e formação técnica. [...] a tomada de decisão é centrada no 

agricultor/família agricultora, de modo que sistemas de produção muito 

diferenciados são encontrados num mesmo sistema agrário. [...] um mesmo sistema 

de produção pode englobar várias culturas ou explorações, conduzidas em diferentes 

rotações ou associações. (KHATOUNIAN, 2001, p. 89) 

  

EMBRAPA (2012, p.13) descreve tal conceito como sendo “o conjunto de sistemas de 

cultivo e/ou de criação no âmbito de uma propriedade rural, definidos a partir dos fatores de 

produção (terra, capital e mão-de-obra) e interligados por um processo de gestão”. 

 Outro conceito utilizado no trabalho refere-se ao sistema de cultura. Bousquet & 

Holveck (1999, p.7) adotam o conceito definido por Bedu et al (1987), o qual entende “[...] 

um sistema de cultura como um conjunto de parcelas cultivadas de maneira homogênea e, 

em particular, submetidas à mesma sucessão cultural".   

 Finalmente, a definição de agrossistema adotada por Khatounian (2001) define o 

entendimento da relação homem-natureza promovida pela abordagem ecológica. Segundo o 

autor, o agrossistema é 

 
[...] utilizado para designar o ecossistema operado com fins agrícolas, em oposição 

aos ecossistemas naturais. Nesse sentido, o agroecossistema pode ser analisado em 

vários níveis, sendo mais usuais os níveis de propriedade e de talhão. 

(KHATOUNIAN, 2001, p.90) 

 



56 

 

 

 

É necessário ainda, que se esclareça a diferenciação entre as diversas linhas de 

agricultura alternativa, uma vez que a proposta do assentamento é a adoção de práticas 

agrícolas diferenciadas. 

 São diversas as correntes de agriculturas “alternativas” que fogem ao padrão 

convencional. Camargo (2007) sintetizou as principais correntes no quadro a seguir: 

 

Tipo Principais Autores Definição 

Agricultura 

Orgânica 

 

INDIA / INGLATERRA, 1920: Albert Howard propõe a 

agricultura orgânica a partir de suas pesquisas e difunde-

as na Inglaterra. L.E. Balfour desenvolve o método 

Howard-Balfour.EUA, 1930s –J. I. Rodale introduz a 

técnica e, nos anos 1970, J. Pretty dá continuidade sob o 

nome de “agricultura regenerativa” 

 

Propõem o uso de composto e 

produção de húmus, plantas de 

raízes profundas e a importância 

das microrrizas. Não são 

utilizados fertilizantes e 

defensivos sintéticos 

Agricultura 

Natural 

JAPÃO, 1930: Masanobu Fukuoka desenvolve 

agricultura semelhante a Mokiti Okada, que funda Igreja 

Messiânica no Japão, porém distanciado do caráter 

religioso. Mais tarde na Europa, foi difundida por E. 

Hazelip na Espanha e A. De Falco e F. Frabbricini na 

Itália, com a denominação de agricultura sinérgica. No 

Brasil: S. Miyasaka 

Valores religiosos e filosóficos-

éticos. Auto-fertilização do solo e 

respeito à dinâmica natural do 

sistema e a mínima dependência 

de intervenções humanas. 

Agricultura 

Biológica 

SUIÇA e ÁUSTRIA, 1930: Hans Muller, Hans P. 

Ruschconceituam o que chamam de “agricultura organo-

biológica”FRANÇA, 1970s –J. Boucher R Lemaire 

estabelecem o método Lemeire-Boucher a partir dos 

fundamentos estabelecidos por Claude Albert. Na década 

seguinte, F. Chaboussou e A. Voisin trazem 

contribuições. A agricultura biológica passa a ser 

disseminadas principalmente na França, Suíça, Bélgica e 

Itália 

Enfatiza a saúde do solo. 

   

Agricultura 

Biodinâmica 

ALEMANHA, 1920: Rudolf Steiner dissemina 

fundamentos da biodinâmica durante “cursos agrícolas” 

compostos cada um deles por oito conferências e 

destinados a agricultores. Experiências práticas ocorrem 

na Alemanha, Áustria, Suíça e EUA. No Brasil: Instituto 

Biodinâmico de Desenvolvimento RuralAntroposofia 

 

Antroposofia, preparos 

biodinâmicos, calendário 

astrológico, matriz energética 

universal. Trabalha com o registro 

de suas marcas para a 

comercialização  

Agricultura 

Ecológica 

EUA, 1970: Decorrência do movimento ecológico, 

principalmente pelos trabalhos de Rachel Carson. Na 

Alemanha recebe contribuições de H. Vogtmann. 

No Brasil: J. A. Lutzenberger, L. C. Pinheiro Machado, 

A. M. Primavesi, A.D. Paschoal, S. Pinheiro. 

Trabalha com os conceitos de 

agroecossistema, métodos 

ecológicos de análise de sistemas, 

fontes alternativas de energia. 

Propõem o manejo adequado do 

solo que o torne sadio, evitando 

os sintomas adversos. 

   

Permacultura 

AUSTRÁLIA , 1970: Bill Mollison toma como base os 

conceitos e princípios da agricultura natural para propor 

a Permacultura.No Brasil: P.Weeb 

Planejamento e manutenção de 

agroecossistemas a partir da 

observação dos ecossistemas 

naturais 

 

Quadro 1- Identificação das principais correntes de agricultura alternativa. Fonte: GLIESSMAN, 2000; 

MARCOS, 2005. Elaboração: Paula Camargo (2007) 
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Entretanto, interessa-nos aqui, concentrarmos, fundamentalmente, na diferença entre a 

agricultura orgânica que muitos camponeses da Comuna da Terra “Irmã Alberta” dizem 

praticar e a definição da agricultura ecológica. 

Isso porque, quando praticadas sob a lógica capitalista de produção no campo, muitas 

vezes essas linhas de agricultura chamadas alternativas acabam tendo sua capacidade de 

contestação limitada à reprodução de valores e atitudes que contribuem principalmente à 

continuidade do padrão vigente, da agricultura convencional (CAMARGO, 2007). 

Altieri (2003) reforça que a agricultura orgânica em larga escala não muda 

abruptamente em relação à convencional. A maior diferença entre ambas refere-se ao fato de 

que a orgânica evita o uso de fertilizantes químicos e pesticidas em seus sistemas ao passo 

que a agricultura convencional usa tais insumos intensivamente.  Entretanto, o autor ressalta 

que um grande número de produtores orgânicos utiliza máquinas modernas, variedades 

comerciais recomendadas e adota monoculturas.  

Agricultores que seguem este sistema, considerado de transição entre o convencional e 

o orgânico, ficam atrelados a um processo de substituição de insumos que os mantém 

dependentes dos fornecedores (muitos de natureza corporativa) de insumos orgânicos, alguns 

dos quais de eficiência questionável e não ecológicos, enquanto desperdiçam os resíduos 

orgânicos produzidos na propriedade. A destinação  aleatória destes restos culturais 

concorrem para  aumentar o potencial de inóculo de pragas e doenças. Isto, aliado ao 

monocultivo intensivo praticado com o recurso do trabalho mecânico para evitar a 

compactação inerente do solo comprometem o equilíbrio destes sistemas.  

 O sistema orgânico pode potencializar suas vantagens, se guiado pelos princípios 

agroecológicos. Segundo Floriani (2007), a Agricultura de Base Ecológica consiste na prática 

social que integra os princípios de produção baseados em tecnologias ecológicas; de 

valorização do conhecimento tradicional; de policultivos e produção para autoconsumo, de 

integração da produção animal e vegetal; de cooperação entre os agricultores; de intervenções 

no mercado; de certificação participativa e de agroindustrialização da produção. 

Para Altieri (2003), a principal estratégia agroecológica para mover os agricultores 

para além da agricultura orgânica reside na exploração da complementariedade e os 

sinergismos de várias combinações de culturas, florestas e animais em agroecossistemas com 

arranjo espacial e temporal tipo policulturas, sistemas agroflorestais e integração 

lavoura/pecuária. O autor reforça que  a pesquisa agroecológica preocupa-se não com a 

maximização da produção de uma atividade em particular, mas sim com a otimização do 

agroecossistema como um todo, o que implica uma maior ênfase no conhecimento, na análise 
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e na interpretação das complexas interações existentes entre as pessoas, os cultivos, os solos e 

os animais. A exploração destas interações envolve o uso de sistemas de manejo agrícola e 

requer o entendimento dos inúmeros relacionamentos entre solos, microorganismos, plantas, 

insetos e inimigos naturais que constituem subsistemas integrados na manutenção do solo 

como um organismo vivo e complexo.  

Portanto, conforme apresenta Souza (2011), a biodiversidade funcional no sistema 

agroecológico estimula o sinergismo na utilização do fluxo de nutrientes e combinação de 

serviços ecológicos que minimizem as necessidades de insumos externos e de força de 

trabalho, reduzindo as perdas de elementos (fechamento dos ciclos) e otimizando a 

produtividade do sistema.   

De acordo com Manfredini (2008), as práticas agroecológicas possibilitam o 

condicionamento químico e físico do solo pelo enriquecimento do seu sistema coloidal, uma 

vez que induzem a acumulação da matéria orgânica humificada, refletindo no aumento da 

capacidade de trocas catiônica e aniônica e permitindo, assim, o aumento da disponibilidade 

de nutrientes, bem como em maior estabilidade estrutural. Promove, ainda, condições 

favoráveis ao estabelecimento de consórcios de microrganismos associados ao ciclo do 

Nitrogênio, como os rizóbios e mircorrizas, sem os quais diversas espécies vegetais seriam 

incapazes de extrair nutrientes do solo. 

A diversidade na composição fitosociológica das culturas permite interações 

bioquímicas de efeitos alelopáticos. Segundo Altieiri et al. (2012) dependendo da espécie 

utilizada como cultura de cobertura ou da combinação de espécies de culturas de cobertura os 

resíduos vegetais podem diminuir o impacto causado pela presença de plantas espontâneas.  

Isso porque, a decomposição de certos resíduos vegetais liberam compostos 

alelopáticos que podem suprimir a germinação e o crescimento dessas plantas espontâneas 

(WU et al., 1999).  

Ademais, a consorciação de espécies e/ou a utilização de cobertura morta conferem  

proteção contra a incidência de radiação direta sobre a superfície do solo, reduzindo a 

amplitude das variações de temperatura na camada superficial do solo e consequentemente 

nas taxas de evaporação da água que deverá se refletir positivamente tanto qualitativa quanto 

quatitativamente na endopedofauna.  

O incremento e a diversidade e densidade populacional da endopedofauna possibilita a 

elaboração e renovação da macroporosidade, melhorando as condições de infiltração e 

armazenamento da água e aeração, bem como a redução da impedância mecânica ao 

desenvolvimento das raízes. Logo, a atividade da endopedofauna desempenha um papel 
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fundamental na capacidade de resiliência do solo,  frente às interferências e distúrbios naturais 

e/ou antrópicos no equilíbrio da cobertura pedológica.  

 

3.5.2 A dinâmica da paisagem e os conceitos fundamentais no estudo dos solos 

 

 

Segundo Bidwell & Hole (1965, p. 66), o solo pode ser definido como “ um sistema 

aberto em equilíbrio dinâmico, cuja evolução, que se dá no sentido da diferenciação das 

partes e das funções, é determinada pelos ajustes às condições ambientais”. A diferenciação 

das partes ocorre a partir da evolução e diferenciação da estrutura em agregados, horizontes e 

ao longo da vertente. Assim cada elemento estrutural, a medida que evolui, vai desenvolvendo 

um comportamento diferenciado que será determinante na dinâmica evolutiva e funcional do 

todo. 

Ainda segundo Bidwell & Hole (1965):  

O solo pode ser visto como um sistema simples, aberto, que exibe uma pseudo 

homeostase (equilíbrio dinâmico) e uma estrutura interna elaborada pelo movimento 

de expansão e contração das argilas interagindo com agentes cimentantes (colóides 

orgânicos e polímeros de Fe). O complexo coloidal seria responsável pelo 

funcionamento e controlaria a evolução do solo. (BIDWELL & HOLE , 1965, p.67) 

 

Esta como outras tantas definições se restringem à constituição e organização do solo. 

Khatounian (2001) salienta que, especialmente no trópico úmido, as boas propriedades do 

solo advêm da camada viva do solo justificando a razão do manejo do solo em agricultura 

orgânica ser orientado para a ativação e a alimentação dessa fração viva, cuja atividade 

define, dentro de certos limites, as características físicas e químicas do solo.   

De acordo com Santos (2007), a matéria orgânica interfere em várias propriedades do 

solo que incluem a adsorção de cátions e ânions; o auxílio na estabilização da estrutura do 

solo; a retenção de água; a redução na compactação do solo, uma vez que diminuindo a 

plasticidade e a coesão do solo permite uma maior permeabilidade do solo, melhorando a 

aeração e oxigenação para a respiração da biota ali existente. Contribui ainda na 

disponibilização de macro e micronutrientes, sobretudo N, P, K e S, após a sua mineralização, 

assim como dos materiais húmicos a serem mineralizados; atua  no controle do pH, devido ao 

efeito do tampão que exerce no solo; na produção de substâncias ativadoras e ou inibidoras do 

crescimento de microorganismos e, finalmente, na participação dos processos pedogênicos, 

devido as suas propriedades de peptização, coagulação e quelação. 

Santos (2007) explica que  
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quimicamente a matéria orgânica é uma mistura de numerosos complexos coloidais, 

como as proteínas, celulose, amido, lignina e outros, sendo formado por resíduos 

animais e vegetais embora tenha como principal fonte os tecidos vegetais. Estes 

quando atacados pelos microorganismos, transformam-se gradativamente, parte em 

cristalóides e parte em novos colóides, especialmente o húmus. O húmus passa por 

dois processos de transformação básicos e opostos, mineralização e humificação [...] 

À medida que a matéria orgânica vai sendo decomposta novo húmus vai sendo 

continuamente formado. O equilíbrio entre os dois processos determina a quantidade 

de húmus presente no solo em dado momento. (SANTOS, 2007: 24) 

 

Para Miklós (2012), o funcionamento biodinâmico da paisagem é definido pela 

biodiversidade dos principais agentes da organização e dinâmica do solo que em função da 

grandeza da densidade populacional, biomassa e ação transformadora do meio são 

constituídos, sobretudo, pelas minhocas, cupins, formigas e raízes vegetais, no meio 

intertropical. Conforme Riechmann (2000) salienta “nem a planta é um conversor inerte nem 

o solo é um simples reservatório, mas ambos interagem e são capazes de reagir modificando 

seu comportamento”.  

As raízes possibilitam uma melhor estrutura do solo, permitindo o desenvolvimento de 

agregados mais estáveis como resultado do acréscimo de matéria orgânica, da ação 

descompactante das raízes e da atividade microbiana associada. A endopedofauna, por sua 

vez, atua na evolução da estrutura e remanejo de materiais.  

Assim, o solo é enfocado como um organismo, cuja vida exige alimentação e 

proteção, sendo a alimentação obtida através da biomassa e do oxigênio e nitrogênio vindos 

da atmosfera para a nutrição de microorganismos e, sobretudo da mesofauna; e a proteção se 

dá em relação à incidência direta do sol e da chuva, visando a manutenção da umidade, da 

temperatura e da porosidade propícias ao desenvolvimento dos organismos do solo. 

Há, portanto, uma mudança de enfoque do solo correspondente à passagem da química 

e da física para a ecologia como referencial básico de raciocínio. Na perspectiva ecológica, 

dentro de cada ecossistema, o solo é o mais complexo estrato de desenvolvimento de relações 

bióticas funcionando como uma camada de amortização das oscilações no ambiente. Assim, 

há a busca de estimular a dinâmica biológica do solo.  

Como ressalta Queiroz Neto (2003), a concepção do perfil de solo com horizontes 

superpostos foi em parte superada por Milne (1935). Este autor foi o primeiro a mostrar, a 

partir da noção de catena, que a distribuição ordenada dos solos na paisagem seria 

condicionada diretamente pela à topografia. Posteriormente, Delvigne (1964) demonstrou que 

os mecanismos de perda, transferências e acumulações de materiais poderiam ocorrer 

lateralmente, do topo à base das vertentes, sobre um mesmo material de origem.  
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Essa nova forma de compreender a distribuição e a variação dos solos na paisagem, 

denominada cobertura pedológica pelos pedólogos franceses na década de 70, permitiu 

avanços, principalmente, no campo da cartografia e das pesquisas relacionadas a  pedogênese.  

A utilização da expressão cobertura pedológica representa melhor a realidade do que a 

palavra solo visto que “cobertura” indica uma certa extensão geográfica, ou seja, uma 

continuidade espacial. Conforme descreve Queiroz Neto (2003), esta nova concepção 

utilizada nas pesquisas pedológicas apareceu inicialmente nos trabalhos desenvolvidos por 

pedólogos franceses, (Bocquier, 1973; Boulet, 1974; Chauvel, 1977; Humbel, 1978) no 

continente africano, na década de 70, onde passou a ser conhecida como Análise Estrutural da 

Cobertura Pedológica e, posteriormente na Guiana Francesa, na França e no Brasil (década 

de 80).  

Ruellan (1985) e Ruellan et al. (1989) sistematizaram essas ideias, ressaltando que a 

cobertura pedológica encontra-se organizada e hierarquizada em vários níveis que vão desde 

as organizações elementares (microestruturas) até os sistemas pedológicos (paisagem). 

Segundo Ruellan et al. (1989), esses níveis correspondem a quatro escalas diferentes 

de organização da cobertura pedológica: a) as organizações elementares, que se expressam 

sob a forma de constituintes do solo, tais como a fração argila (plasma), a fração silte e 

areiaesqueleto) e os poros que juntos, constituem o fundo matricial; b) as assembléias, que se 

caracterizam por um certo número ou conjunto de organizações elementares; c) os horizontes, 

que são descritos pela presença de um ou vários tipos de assembléias e d) os sistemas 

pedológicos, que representam na escala da unidade do relevo, os horizontes e sua relação 

entre horizontes, ou seja, como eles se superpõem verticalmente e se sucedem lateralmente do 

topo à base das vertentes, caracterizados por uma mesma dinâmica evolutiva. 

Essa complexidade da cobertura pedológica expressa pelos níveis embutidos uns nos 

outros é ainda acrescida pelo fato de que ela é atravessada por soluções que circulam no 

interior e sobre o solo e que promovem a redistribuição interna do material tanto vertical 

como lateralmente, modificando-a com o tempo, numa dinâmica em acordo com as condições 

ambientais em que se encontram. Assim, é possível afirmar que a cobertura pedológica 

encontrasse em perpétua evolução, onde as transformações dos constituintes, das 

organizações e das propriedades físico-químicas e mecânicas permitem reconhecer uma 

quarta dimensão, a temporal (Ruellan, 1970). 

De acordo com Ruellan & Dosso (1993), quatro lições podem ser tiradas através do 

desenvolvimento dos estudos dos solos: o solo é um corpo natural, organizado, estruturado, 

com estreitas relações entre a morfologia das coberturas pedológicas e seu comportamento e 
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fertilidade; o solo é um meio de concentrações minerais: argilas, areias, carbonatos, alumínio, 

ferro, etc.; o solo desempenha um papel importante na elaboração das formas de relevo; o 

homem, utilizando os solos, age na transformação destes (RUELLAN e DOSSO, 1993). 

O levantamento em contínuo dos sistemas pedológicos ao longos dos eixos 

topográficos, perpendicular às curvas de nível, permite caracterizar os volumes pedológicos, 

os limites e transições entre estes, em sua forma e progressividade (Boulet,1988a). Essa 

análise deve ser seguida por outros estudos mais detalhados, como estudos microscópicos, 

ultramicroscópicos, e pesquisas dos constituintes por raios X, microscópio de varredura, 

microssondas, a fim de evidenciar os processos pedogenéticos que concorrem para a evolução da 

cobertura pedológica. (Boulet, 1988b). 

Segundo Barros (1985),   

esta forma de análise conduz à visualização tridimensional da cobertura pedológica, 

à medida que passa a ser apresentada em termos cartográgicos, em sequências e 

numa carta analítica, onde são anotadas as linhas que representam o início ou fim de 

um volume, o aparecimento ou desaparecimento de uma ou várias características, a 

modificação lateral que separa dois volumes e o limite de espessura de um volume 

ou a profundidade da base ou topo deste, (Barros, 1985, p.21), 

 

De acordo com Alves (2010) a fertilidade está relacionada com as características 

físicas dos solos e devem ser avaliadas para definir as boas condições de produtividade para 

determinada área. Assim, apreender os usos diversificados dos solos ao longo tempo se 

mostram importantes, uma vez que os efeitos de uma má utilização podem afetar diretamente 

na qualidade física do solo e, por conseguinte, a produção (Hénin et al., 1960).  

Tavares et al. (1999) atenta para o fato de que a partir da motomecanização é que se 

passou a observar que somente a quantidade de elementos nutritivos não eram suficientes para 

um bom desenvolvimento das plantas. 

Segundo Primavesi (1992), os diferentes sistemas de manejo adotados pelo homem 

afetam as propriedades físicas dos solos, podendo ocasionar a degradação destas. O intenso 

preparo do solo ocasiona a destruição da estrutura quer pela movimentação, quer pela 

exposição da superfície do solo ao impacto das gotas de chuva, insolação e variações bruscas 

de umidade, além de afetar o equilíbrio biológico na superfície e diminuir o teor de matéria 

orgânica. 

Ruellan & Dosso (2003) ressaltam que a observação da morfologia dos solos deveria 

preceder qualquer intervenção humana, uma vez que a fertilidade e as condições de uso de um 

solo dependem, sobretudo, das suas características morfológicas. 

Para Ronquim (2007), a fertilidade quimica do solo é apenas um entre vários fatores 

que determinam a magnitude do rendimento da cultura, interferindo na produtividade 



63 

 

 

 

agrícola. É a partir das experiências de Liebig que a fertilidade do solo passou a ser tratada em 

função do estoque de nutrientes nele contido, determinando a necessidade ou não de adição de 

produtos químicos, incorporando-se os principais elementos necessários ao desenvolvimento 

das plantas instaladas. Um solo fértil é aquele que contém, em quantidades suficientes e 

balanceadas, todos os nutrientes essenciais em forma assimilável. Esse solo deve estar 

razoavelmente livre de materiais tóxicos e possuir propriedades físicas e químicas que 

atendam a demanda dos vegetais. Um solo produtivo é aquele que, sendo fértil, deve estar 

localizado numa zona climática capaz de proporcionar suficiente umidade, nutrientes e manter 

uma estrutura adequada  ao desenvolvimento das raízes e da planta nele cultivada. 

Ronquim (2007) destaca que o agravamento da perda de fertilidade do solo se acentua 

por seu manejo sob condições tropicais como se fosse um solo de clima temperado, somente 

mais pobre em nutrientes e situado em clima mais quente. Entretanto, as plantas reagem 

diferentemente em clima tropical e exigem que também o solo seja manejado de outra 

maneira para uma alta produção de biomassa.  

 
TROPICAL 

(predomina argila caolinita) 

TEMPERADO 

(predomina argila montmorilonita) 

mais profundo 

 

mais raso 

mais intemperizado 

 

menos intemperizado 

baixa capacidade de troca de cátions (Ca, 

Mg, K, Na) 

 

elevada capacidade de troca de cátions 

(Ca, Mg, K, Na) 

mais pobre em sílica e mais rico em 

alumínio e ferro (óxidos) 

 

mais rico em sílica e menos em ferro e 

alumínio 

pouca fixação de K e NH4 

 

elevada capacidade de fixar K e NH4 

grande capacidade de imobilizar P 

 

baixa capacidade de imobilizar P 

maior capacidade de trocar ânions SO42- 

PO42- NO3- Cl- 

 

menor capacidade de trocar ânions 

SO42- PO42- NO3- Cl- 

mais ácido 

 

menos ácido 

friável 

 

pegajoso 

possui estrutura mais grumosa em estado 

nativo 

 

possui estrutura menos grumosa 

decompõe rapidamente a matéria orgânica 

e raramente acumula húmus 

 

decompõe a matéria orgânica 

lentamente, podendo acumular húmus 

possui microvida muito ativa, necessitando 

sua limitação 

 

possui microvida pouco ativa, 

necessitando sua mobilização 

sofre facilmente erosão por causa de 

chuvas torrenciais 

raramente ocorre erosão, devido a 

chuvas fracas 
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TROPICAL 

(predomina argila caolinita) 

TEMPERADO 

(predomina argila montmorilonita) 

 

sofre facilmente aquecimento, 

necessitando proteção da insolação 

 

é muito frio, necessitando ser aquecido 

por insolação direta 

baixa capacidade de retenção de água alta capacidade de retenção de água 

Quadro 2 - Características físicas e químicas relativas de solos cultivados sob condições tropicais e condições 

temperadas. Fonte: Ronquim (2007), adaptado de Primavesi (2006).  

 

De acordo com Khatounian (2001), a ideia predominante no meio técnico e também 

entre os agricultores é de que a fertilidade está fundamentalmente ligada ao solo. Nessa linha 

de raciocínio, o foco é direcionado ao corpo do solo e, em função desse foco, se organiza o 

manejo da fertilidade. 

Khatounian (2001) ressalta que nas disciplinas agronômicas, a fertilidade do solo 

tornou-se quase sinônimo de química do solo chegando-se mesmo a definir a fertilidade em 

termos dos teores de nutrientes minerais e das relações dos mesmo entre si. Contudo, a noção 

puramente química da fertilidade apresenta debilidades, uma vez que há solos quimicamente 

favoráveis, mas com baixa produção devido a problemas físicos, hídricos, sanitários e outros.  

O autor destaca a importância de outros fatores, que não apenas ligados à química do 

solo, na determinação do potencial de produção dos ecossistemas, sejam eles agrícolas ou 

naturais
6
. Daí reforça a busca de estabelecer um novo conceito de fertilidade, como “a 

capacidade de um ecossistema gerar vida de forma sustentável, medida usualmente em 

termos de produção de biomassa”. Nos ecossistemas modificados pelo homem para a 

agricultura (agroecossistemas) uma parte da biomassa animal ou vegetal seria exportada pela 

colheita. 

Entendida como a capacidade de gerar vida, os fatores que determinam a fertilidade 

dos ecossistemas são: o suprimento de luz, de água, de calor, de ar e de nutrientes minerais. A 

combinação desses fatores define o potencial de produção das terras agrícolas. 

A fertilidade não está no solo, nem nas plantas, nem nos animais, mas no seu conjunto 

dinâmico, integrado e harmônico que se reflete em boas propriedades no solo, boa produção 

vegetal e boa produção animal.  

Portanto, a fertilidade não se resume à fertilização mineral ou ao controle da erosão, 

mas estende-se ao manejo de todos os recursos da propriedade que poderão contribuir para 

suprir água, luz, temperatura, ar e nutrientes minerais. Para isso, é necessária uma estratégia  

                                                           

 

6 É importante ressaltar  “[...]o fato de que as florestas pluviais tropicais, tidas como ecossistemas 

biologicamente mais produtivos do planeta, se apoiarem em solos de extrema pobreza química [...]” 

(Kathounian, 2001, p.156).  
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que englobe o manejo do solo, das culturas e das criações, posto que esses componentes dos 

sistemas de produção interagem positivamente ou negativamente uns sobre os outros 

conduzindo a ganhos ou perdas de fertilidade. 

Para Khatoubian (2001), a fertilidade, portanto, nos agroecossistemas é antrópica, isto 

é, sua evolução depende do manejo que o agricultor proporciona ao sistema dentro dos 

contornos dados pelo meio físico e biológico. Por exemplo, a decisão de intercalar adubos 

verdes ou cobertura vegetal na rotação de culturas ou de aplicar uréia leva a diferentes 

evoluções da fertilidade ao longo do tempo que se expressarão na biomassa colhida. 

Reichert et al (2003) empregam a expressão “qualidade dos solos” para se referir à 

capacidade física do solo em sustentar o pleno desenvolvimento das plantas. De acordo com 

os autores é possível estimar a qualidade de um solo para crescimento das plantas a partir de 

propriedades, atributos ou condições do próprio solo que interferem no desenvolvimento da 

vegetação.  

 Do ponto de vista físico, o solo com qualidade alta permite a infiltração, retenção e 

disponibilização de água às plantas, córregos e subsuperfície; responde ao manejo e resiste à 

degradação; permite as trocas de calor e de gases com a atmosfera e raízes de plantas; 

possibilita o crescimento das raízes, não propondo impedimentos físico ou químico.  

Reichert et al (2003) sintetizaram no quadro abaixo os seguintes indicadores básicos, 

em relação às propriedades físicas dos solos, para fins dessa avaliação. Importa saber o grau 

de agregação e compactação do solo, parâmetros  que afetam a qualidade dos solos. 

 

      Propriedade Física      Relação com a condição  

        do solo e a função  

                 Justificativa  

 

Distribuição de tamanho 

 de partículas (textura) 

 

 

Retenção e transporte de água e 

substancias químicas  

     

  Uso em modelagem, 

  Erosão do solo 

Profundidade do solo, 

camada superficial e raízes 

 

Estimativa do potencial 

produtivo e  

Normalização de variações 

topográficas e geograficas  

Densidade do solo e 

infiltração de água  

 

Potencial de lixiviação, 

produtividade, erodibilidade   

Conversão base volumétrica para 

gravimétrica 

Curva característica de  

 água no solo 

 

Relacionado com a retenção e 

transporte de água  

Água disponível, cálculo da 

densidade, textura e matéria 

orgânica do solo 

   

Quadro 3 -Propriedades físicas propostas como indicadores básicos para avaliação da qualidade do solo.  

Fonte: Reichert el al, 2003.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

4.1 Meio Físico 

 

A Comuna da Terra “Irmã Alberta”, designada como assentamento “Ithayê” pelo 

INCRA, localiza-se à margem esquerda da Rodovia Anhanguera, sentido interior, na altura do 

Km 27,6, município de São Paulo, distrito de Perus, zona rural do município (Figura 1). Situa-

se entre as coordenadas UTM: E=313.969,15; N=7.409.905,18 e E=314.425,28; 

N=7.408.102,03 e possui área de 115,3056 ha. O INCRA, entretanto, está desapropriando 

uma área de 109,3178 ha, sendo 21,8639 ha correspondentes à área de Reserva Legal, e, 

portanto, 20% da propriedade. Além dessa fração, há uma área de 21,2051 ha de Preservação 

Permanente que se aproxima do valor da porcentagem anterior.  

 

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo 

 

Pertence à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e está inserida integralmente na sub-bacia 

Juqueri-Cantareira. A rede de drenagem que abastece a área é relativamente pequena, 

compreendendo como principal tributário o Córrego Itaim que segue perpendicular ao 

assentamento por toda a sua extensão Oeste, definindo aí seus limites, e vindo a desaguar 

mais à frente no Rio Juqueri. Há ainda, no interior da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, três 
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micro-bacias, afluentes da margem direita deste mesmo Córrego Itaim e que estão 

praticamente paralelas uma em relação à outra (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Cartograma da rede hidrográfica do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta".  

  Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 

 

A Comuna da Terra “Irmã Alberta” está localizada no entorno da Unidade de 

Conservação de Proteção Integral denominada Parque Municipal Anhanguera (Foto 1); 

próxima ao Parque Estadual do Jaraguá e vizinha à Área de Proteção Ambiental Estadual de 

Cajamar que engloba o município supracitado (Figura 3). 

 

Foto 1 - Vista do Núcleo 01 da Comuna da Terra “Irmã Alberta”. Ao fundo, o Parque Municipal Anhanguera. 

 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico o assentamento está inserido na ZEPAM. 

As Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM - são porções do território destinadas 

a proteger as ocorrências ambientais isoladas, tais como remanescentes de vegetação 

significativa, paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco. 
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Nas ZEPAM são permitidas as atividades classificadas como usos não residenciais 

compatíveis com o desenvolvimento urbano sustentável, como as atividades de comércio 

(varejista ou atacadista), de prestação de serviços, institucionais e industriais, desde que 

constituam atividades de pesquisa e educação ambiental, manejo florestal sustentável; 

atividades de manejo sustentáveis realizados no meio rural ou ligadas às atividades rurais, tais 

como: agroindústria, atividades agroflorestais, agropecuária, dentre outras; de ecoturismo; de 

uso institucional, tais como usos religiosos, cooperativas de produtores, parques temáticos; 

entre outras. 

 
Figura 3 - Comuna da Terra "Irmã Alberta" e Unidades de Conservação do Entorno 

 

Conforme apresentado pelo Inventário do Instituto Florestal do Estado de São Paulo 

(2009), a vegetação original do Estado de São Paulo era muito diversificada, destacando-se 

para a RMSP a Floresta Ombrófila Densa, conhecida como Mata Atlântica que ocorre no 

domínio da Serra do Mar e estendia-se para o Planalto Paulista, apresentando fisionomias 

variadas de florestas mesófilas e semidecíduas, como as encontradas na Serra do Japi – 

extremo norte e noroeste da RMSP. Associada a essa floresta era possível identificar manchas 

de cerrado e de vegetação campestre. Atualmente na região, áreas no município de Franco da 

Rocha guardam importante encrave de cerrado em meio à floresta.  
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A Floresta Ombrófila Densa, genericamente denominada Floresta Pluvial Tropical 

Atlântica de Planalto, refere-se ao tipo vegetacional original predominante, cujos 

remanescentes recobrem a maior parte da RMSP. É uma floresta caracterizada por fanerófitos, 

além de lianas lenhosas e epífitas em abundância que a diferenciam das outras classes de 

formações. 

A característica ombrotérmica desta floresta está ligada a fatores climáticos tropicais 

de elevadas temperaturas (médias de 25
o
C) e de alta precipitação bem distribuídas durante o 

ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação praticamente sem período 

biologicamente seco. A precipitação hídrica é distribuída regularmente durante o ano, com 

elevadas temperaturas e ocorrência de geadas restritas a altitudes superiores a 500 metros. 

Apresenta formação heterogênea, variando em sua estrutura e florística de acordo com 

a umidade, a influência de floras diversas e a dinâmica sucessional, natural ou antrópica e a 

diversidade de solos quanto à fertilidade (ora ácidos ora distróficos), profundidade e idades 

pedogenéticas que propiciam condições diferenciadas para o estabelecimento das espécies, 

contribuindo para a heterogeneidade ambiental, indicadora da grande diversidade de espécies 

de plantas. 

 

Figura 4 - Cartograma da Vegetação do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

        Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 
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Conforme caracteriza INCRA (2008), as áreas serranas ao norte, como Cantareira e 

Japi, assim como o Pico do Jaraguá, com seus 1.135 metros de altitude, são recobertas por 

uma floresta mais seca em relação às florestas do litoral. Essas florestas apresentam-se com 

menos epífitas e indicam o aparecimento de espécies deciduais, possuindo um caráter de 

transição entre a Mata Atlântica e a Mata de Planalto. Ao norte, os Parques Estaduais do 

Jaraguá e da Cantareira abrangem os remanescentes de Floresta Ombrófila Montana. Cabe 

ressaltar que nesta região ocorrem ainda extensos reflorestamentos de pinus e eucalipto, como 

nos municípios de Cajamar, Franco da Rocha e Caieiras (Figura 4). 

Segundo a classificação de Köppen (1948), o clima é do tipo Cfa, ou seja, 

mesotérmico úmido sem estação seca, com verão quente. A pluviosidade anual é em torno de 

1300 e 1700 mm, com temperatura média anual em torno de 20˚C.  

 

Figura 5 - Cartograma da Classificação Climática do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

           Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 

 

Tarifa & Azevedo (2001) classificam a área no Clima Tropical Úmido de Altitude do 

Alto Juqueri, compreendendo os morros e espigões do Juqueri-Tietê e terraços e várzeas do 

Vale do Juqueri (Figura 5). A pluvisiodade registrada fica em torno de 1440-1800 mm e a 

média da temperatura é de 19,3˚C. Predomina a orientação N dos ventos nas áreas de morros 

e espigões e de E-W, nos terraços e várzeas. 
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 Em relação às propriedades e características fundamentais desta unidade climática, 

nas regiões de morros e espigões registram-se elevados impactos pluviométricos, boa 

ventilação e dispersão dos poluentes, aumento da instabilidade e elevação da camada de 

mistura por efeito topográfico. Há forte amenização térmica nas áreas serranas e drenagem 

noturna de ar frio. Nas áreas de terraços e várzeas há uma diminuição da altura da camada de 

mistura e aumento local da estabilidade atmosférica. São registrados frequentes nevoeiros 

matinais, diminuição da velocidade do vento e aumento de calmarias. 

De acordo com o Mapa Geológico da EMPLASA (1980), na escala 1:100.000, o 

embasamento é composto por micaxistos e/ou meta-arenitos de médio grau metamórfico, 

incluindo xistos miloníticos em zonas de movimentação tectônica (pEAmx), de idade pré-

cambriana. IPT (1981a) classifica-as como filitos, quartzo-filitos e filitos grafitosos em 

sucessões rítmicas incluindo subordinadamente metassiltitos e quartzo xistos, micaxistos e 

quartzitos (PSsF) do Grupo São Roque (Figura 6).   

 

Figura 6 - Cartograma da Geologia do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

         Adaptado do mapa 1:500.000 IPT(1981) por  CATARUCCI, A F M., 2012 
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Tal caracterização é corroborada pelo Mapa Geológico da EMPLASA (1987), em 

escala de maior detalhe (1:50.000), que identifica pra essa mesma área micaxistos e/ou meta-

arenitos de médio grau metamórfico, incluindo xistos miloníticos em zonas de movimentação 

tectônica. 

Nos mapas da EMPLASA (1980, 1987) é possível identificar uma falha 

indiscriminada sentido SE-W que corta a porção Sul do assentamento, demarcando 

notadamente uma mudança de movimentação do relevo e direcionamento do eixo de 

drenagem de uma das microbacias, que compõem a paisagem do assentamento. Já no limite 

norte do assentamento uma pequena mancha longitudinal de rochas pré-cambrianas 

compostas por meta-arenitos (meta-arcósios e metagrauvacas) de baixo grau metamórfico 

(PEAma) sustentam a estrutura do relevo, de acordo com EMPLASA (1980).  

Conforme apresentado no Mapa Geológico do IPT (1981), essas rochas 

corresponderiam às clorita-xistos, quartzo-mica xistos a biotita e/ou muscovita, incluindo 

intercalações de metassiltitos metagrauvacas, calcários dolomíticos, calcosssilicatadas e filitos 

(PSsx) também pertencentes ao Grupo São Roque. Entretanto, no Mapa Geológico da 

EMPLASA (1987), de maior detalhe, essa área é representada por anfibolitos, metabasitos 

(metadiabásio, metagabro).   

Pertencente ao Cinturão Orogênico do Atlântico e respectivamente à unidade do 

Planalto Atlântico – Planalto de Jundiaí, Ross (1996) identifica na região o predomínio de 

formas denudacionais, cujo modelado constitui-se por colinas e morros baixos com topos 

convexos, no extremo norte do assentamento, sendo, entretanto, significativos os morros altos 

com topos aguçados, que predominam na paisagem. 

Inserido no Planalto Atlântico, IPT (1981b) classifica a região como pertencente à 

Serrania de São Roque, cujas formas caracterizam-se por um relevo montanhoso, com 

predomínio de declividades médias a altas, acima de 15% e amplitudes acima de 300 metros 

(Figura 7). Conforme classificação do autor, o assentamento apresenta sistemas de relevo do 

tipo Serras Alongadas, com topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, por 

vezes abruptas, com drenagem de alta densidade, padrão paralelo pinulado e vales fechados. 

Ainda segundo IPT (1981b), sobre os xistos e filitos, forma-se um solo superficial de 

caráter argiloso com espessuras da ordem de 6 metros no topo das elevações e 2 metros nas 

encostas de relevo suave. Os solos de alteração podem apresentar ainda xistosidade bem 

preservada, abundância de minerais micáceos e veios de quartzo, bem presentes nos perfis de 

solo na região do assentamento. 
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Figura 7 - Cartograma da Geomorfologia do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

    Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 

 

De acordo com Oliveira et  al. (1999), os solos presentes na área do assentamento são 

do tipo PVA (Argissolos Vermelho-Amarelos). Constituem solos distróficos, de textura 

argilosa e relevo forte ondulado e montanhoso, associados à Cambissolos Háplicos 

Distróficos, de textura argilosa, relevo montanhoso e escarpado, ambos apresentam A 

moderado (Figura 8). 

Conforme apresenta EMBRAPA (1999), os Argissolos Vermelho-Amarelos têm as 

mais variadas profundidades e texturas, inclusive com presença ou não de cascalhos e calhaus, 

admitindo ampla variabilidade de classes texturais, quer de um solo para outro, quer na 

sequência de horizontes de um mesmo perfil. Eventualmente, pedras podem estar presentes 

em alguns desses solos. O horizonte C distingue-se do B pela diferença de variável 

combinação de textura menos argilosa, cor menos viva e menor desenvolvimento de estrutura 

e cerosidade, sendo comum se apresentar mais friável e com vestígios de material rochoso em 

processo de alteração.  
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Figura 8 - Cartograma dos Solos do entonro da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

          Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 

 

Devido à mudança textural abrupta, os Argissolos apresentam baixa ou muito baixa 

resistência à erosão hídrica, sugerindo medidas adicionais de conservação. A Carta 

Geotécnica do DCET/IPT (1994) aponta essa área como de alta suscetibilidade a 

escorregamentos naturais e induzidos.  

INCRA (2008) destaca no Estudo de Viabilidade Ambiental do assentamento que são 

solos que variam de regulares a não adequados à agricultura, devido a problemas de 

fertilidade e estão sujeitos a serem erodidos, ficando também prejudicada a mecanização 

devido ao relevo acentuado.  

A partir da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, organizada pelo DCET/IPT 

(1999), observa-se que os processos do meio físico importantes para a previsão do 

comportamento geotécnico dos terrenos pertencentes à área do assentamento e seu entorno 

englobam àqueles de alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos) e à erosão 

nos solos subsuperficiais, induzidos por movimentos de terra (Figura 9).  

Nas áreas de várzea dos rios e córregos da região há alta suscetibilidade a inundações, 

recalques, assoreamento e solapamento.  
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Figura 9 – Cartograma dos processos geotécnicos do entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

           Elaboração: CATARUCCI, A F M., 2012. 

 

De acordo com IPT (1981b), nas áreas de relevo colinoso e de morrotes predominam 

fenômenos de erosão laminar e rastejo. Há ocorrência esparsa de ravinamentos e boçorocas. 

Nos relevos de morros há ocorrência generalizada de fenômenos erosivos, geralmente com 

maior intensidade nos solos de alteração de caráter mais arenoso e micáceo (granitoides e 

migmatitos). Os ravinamentos e boçorocas estão comumente associados a valas de 

demarcação, trilhas de gado, linhas de plantio e áreas com rarefação de cobertura vegetal. Em 

relevo montanhoso, o qual está inserido o assentamento conforme apresentado acima, 

destacam-se os fenômenos de escorregamentos superficiais, profundos e de rastejo, 

principalmente em corpos coluvionares. Os fenômenos de erosão hídrica são evidentes nas 

áreas desprovidas de qualquer cobertura vegetal. 
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4.2 Histórico de Ocupação da Região 

 

A região considerada como o entorno da Comuna da Terra “Irmã Alberta” refere-se 

aos bairros próximos circunvizinhos ao assentamento, localizados na porção noroeste do 

município de São Paulo, assim como os municípios adjacentes a este, pertencentes à Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP).  

O histórico da área remonta o período colonial, desde a formação da capitania de São 

Paulo, a partir da fusão das antigas capitanias de São Vicente e Santo Amaro. Para o 

entendimento da estrutura fundiária da região é necessário que se faça todo esse apanhado 

histórico, pois por meio deste é possível identificar o processo de ocupação, conquista e/ou 

usurpação realizados por determinadas famílias que nessa região estabeleceram propriedades 

de grandes extensões de terras.  

Penteado (1958) caracteriza essa região suburbana rumo a Noroeste, em relação à 

Capital paulista, como a paisagem em que: 

 

 a Serra da Cantareira perde consideravelmente sua altitude, formando um colo que a 

antiga “São Paulo Railway”, hoje “E.F. Santos-Jundiaí”, aproveitou para assentar 

seus trilhos, ao deixar a métropole rumo ao interior. À semelhança da Cantareira, 

surge outra região tão extraordinariamente acidentada quanto, onde aparecem os 

terrenos proterozóicos da série São Roque e onde se alteia, a 1.105 metros acima do 

nível do mar, a silhueta do maciço montanhoso do Jaraguá. (PENTEADO, 1958, 

p.46)   
 

Nessa região, o Governo do Estado estabeleceu a reserva florestal “Parque Estadual do 

Jaraguá” que tem sua história vinculada às antigas lavras auríferas, do século XVI. No Vale 

do Juqueri, Penteado (1958) destaca dois núcleos suburbanos de certa importância: o de 

Perus, onde se estabeleceu a “Companhia Brasileira de Cimento Portland”, no ano de 1926 e 

que aproveita o caulim e o xisto da própria localidade, além do calcário explorado próximo à 

área; e o de Caieiras, cuja história está vinculada à famigerada fábrica de papel “Companhia 

Melhoramentos de São Paulo”, no ano de 1890 e sua extensa plantação de pinheiros, para 

fornecimento de matéria-prima, e responsável, em grande parte, pela contenção do avanço da 

expansão urbana nessa região (Figura 10). 

O processo de urbanização do Vale do Juqueri esteve atrelado, sem dúvida, à presença 

da São Paulo Railway, inaugurada em 1867 e cujos grandes marcos, além dos já citados 

acima, foram ainda o Hospital Psiquiátrico do Juquery e sua Fazenda (1898), a Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora (EFPP, 1910), e a já extinta Fábrica de Pólvora, erguida a uns 200 

metros da Estação de Perus, que nos primeiros anos da República, junto com a Ipanema, foi a 

principal fornecedora de munição para o sistema de defesa do Porto de Santos.  
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A Vila de Santana de Parnaíba, datada de 1625, originou, praticamente, todos os 

municípios da porção noroeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Sua história é 

entrelaçada com a do Aldeamento de Barueri (1560) e do Aldeamento do Juqueri, fundados 

no início do século XVII, este último denominado, posteriormente como Vila do Juqueri 

(1696) e que do qual derivaram os municípios limítrofes setentrionalmente ao município de 

São Paulo. O histórico dessas áreas é contemplado nesta revisão devido à representatividade e 

importância desses núcleos populacionais. 

 

4.2.1 A Capitania dos Campos de São Paulo do Piratininga 
 

Segundo Bueno, as terras concedidas, em 1532, aos irmãos Martim Afonso e Pero 

Lopes de Souza, as quais, respectivamente, compreendiam as capitanias de São Vicente e 

Santo Amaro
7
 e que originaram a Capitania dos Campos de São Paulo do Piratininga foram 

ampliadas em todos os sentidos durante os três séculos seguidos, através da interiorização e 

expansão territorial de seus habitantes (Figura 11). Em 1709, essas terras foram incorporadas 

por compra, aos bens da Coroa, durante o reinado de D. João V e denominadas Capitania de 

São Paulo e Minas de Ouro tendo por sede administrativa a vila de mesmo nome, elevada em 

1711 à categoria de Cidade.  

Em fins do século XVIII, a Capitania diminuiu sua extensão territorial e englobava o 

atual estado do Paraná, parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, apresentando um 

conjunto de 34 núcleos elevados à categoria de vila e uma cidade.
 
A maioria passou por 

estágios anteriores, como aldeamento ou povoado e freguesia, antes de ser elevada a categoria 

de vila.  

É importante ter claro esse movimento de expansão e retração do território da 

capitania de São Paulo para compreender a dinâmica da formação dos núcleos urbanos e 

rurais que tinham sua ascensão e decadência atreladas ao ciclo econômico correspondente a 

determinado período da história 

Ademais, é o retrato de como o uso e ocupação do território e as suas redefinições 

estão vinculadas à usurpação dos povos nativos e da população não detentora do poder 

econômico e político. 

                                                           

 
7 Os limites geográficos da Capitania de S. Vicente estendiam-se desde a barra do rio São Francisco do Sul à ilha de Santo 

Amaro (atual Guarujá); os da Capitania de Santo Amaro, desde a ilha de mesmo nome até a enseada de Ubatuba. 
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Figura 10 - Referenciais da Região do Entorno da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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Marca também, a disputa desse poder político e econômico entre a Igreja, sobretudo, 

na figura dos jesuítas e das famílias proprietárias de grandes extensões de terra vinculadas 

também à exploração dos recursos naturais, ao comércio de mão-de-obra escrava através das 

empresas e do tráfico negreiro, e que vai se metamorfoseando conforme os meios de 

acumulação de capital se alteram: ora mercantil, ora oligárquico, industrial e/ou financeiro. 

    

 
 

Situação em 1534. A Capitania de São Paulo formou-se a partir da 

fusão da capitania de São Vicente e Santo Amaro, expandindo-se no 
século XVI-XVIII.  

Auge territorial da Capitania de São Paulo no século XVIII (1709) 

 

 

Divisão territorial do Brasil no fim do século XVIII (1789) e 

primeira metade do século XIX 

O estado de São Paulo na divisão territorial do Brasil. Desde 1853 

quando o estado perdeu o território do Paraná São Paulo apresenta a 

mesma divisão física. 

 

Figura 11 - Situação Territorial da Capitania de São Paulo em diferentes períodos da história, desde o século 

XVI à formação do Estado de São Paulo, propriamente, nos dias atuais. 

Organização: CATARUCCI, A. – mar/2013 
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 Inicialmente, a expansão do povoamento na capitania foi realizada por atuação dos 

jesuítas, através da criação dos aldeamentos (Figura 12). De acordo com Verazani (2009), os 

aldeamentos foram fundamentais para o povoamento do planalto, principalmente da região 

em torno da vila de São Paulo. Conforme apresenta a autora, entre os séculos XVI e XVII, 

foram fundados, na região, os seguintes aldeamentos: Pinheiros, Barueri, São Miguel, 

Guarulhos, Escada e Peruíbe (aldeamentos do Padroado Real)
9
, Itaquaquecetuba, Embu, 

Carapicuíba e Itapecerica (Fazendas jesuíticas).  

Os aldeamentos surgiram em meados do século XVI e perduraram até as primeiras 

décadas do século XIX. Ao ser fundado cada aldeamento era contemplado com uma faixa 

considerável de terras, as sesmarias
10

. A sesmaria tinha a finalidade de garantir aos índios 

pleno domínio sobre seu território
11

. Entretanto, segundo Monteiro (2000), essas concessões 

objetivavam restringir os indígenas a áreas determinadas pelos colonizadores e liberar ao 

colono regiões anteriormente ocupada por esses povos.  

De fato, os aldeamentos atendiam a diferentes interesses que como destaca Verazani 

(2010) correspondiam a: (1) aos missionários que buscavam a fé e o atendimento aos 

interresses da Igreja; (2) aos colonos que viam os índios como mão-de-obra disponível e 

aproveitável; (3) à metrópole que via-os como povoadores para as extensas áreas da colônia. 

Contudo, para Câmara (1995), os aldeamentos tinham a finalidade imperativa de 

desobstruir terras para a expansão da colonização e se realizavam em três etapas: (1) nas 

expedições de escravização dos indígenas (chamados “descimentos”) e missões jesuíticas 

(chamadas “reduções”), através dos quais se retiravam os índios dos seus territórios originais, 

a fim de disponibilizar espaços para o avanço da ocupação; (2) concessão de sesmarias aos 

aldeamentos, restringindo os índios aos limites da doação; (3) ocupação das terras concedidas 

aos índios pelos colonos, momento em que ocorriam os aforamentos para os colonos de terras 

dentro das sesmarias concedidas aos indígenas.  

Verazani (2009) destaca que por volta de 1630, os jesuítas eram os principais 

proprietários de terra em meio a zona de produção de trigo, no distrito de Paranaíba. Devido 
                                                           

 
9 Os aldeamentos de Padroado Real eram de administração dos Capitães, contavam com o poder temporal regulado pelas 

Câmaras. Possuíam procuradores, juízes e administradores gerais. Apenas o poder espiritual estava nas mãos dos jesuítas. Já 

nas Fazendas jesuítas, a administração concentrava o poder temporal e espiritual nas mãos dos jesuítas. Tinham a designação 

de fazendas por serem originadas de doações de propriedades particulares, ficando fora de qualquer padronização com outros 

núcleos. 
10 As sesmarias dos aldeamentos variavam de tamanho, as maiores eram de seis léguas em quadra, sendo seis de testada e seis 

de fundo. (Fonte: Verazani, 2010). De acordo com Costa (1994), 1 légua, no período colonial brasileiro, equivaleria a 6.600 

metros ou 6,6 Km. (COSTA 1994). 
11 Segundo Câmara: “(...) havia a perspectiva de que os aldeamentos conciliassem ao mesmo tempo, o ideal de liberdade dos 

índios com o objetivo de desenvolver a colônia. O aldemaento era o símbolo da missão eclesiástica, responsável pela 

catequese, que consagra a ruptura do universo mítico dos indígenas. Representa, no plano cultural, a completa destruição de 

suas concepções de mundo, lendas, hábitos e costumes” (CÂMARA, 1995, P. 107). 
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ao controle exercido sobre o aldeamento de Barueri, os padres tinham também, em suas mãos, 

o acesso preferencial aos índios do aldeamento. Sendo assim, os padres estavam presentes na 

economia local como produtores e proprietários. Isso gerava grande incômodo aos colonos. 

 

 

Figura 12 - Aldeamentos Paulistas (PETRONE, 1995) 

 

Por essa razão apelaram à Câmara Municipal paulista, pedindo a remoção dos jesuítas 

do aldeamento, pois não podiam competir com a produção alcançada por esses religiosos em 

suas unidades. Sem obter a resposta esperada, os colonos vizinhos, mais exaltados, inclusive 
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Antonio Raposo Tavares, em 1633, invadiram o aldeamento de Barueri e expulsaram os 

jesuítas, alegando que os padres impediam o acesso à mão-de-obra índigena congregada no 

aldeamento, contrariando sua original fidelidade: a de fornecer mão-de-obra aos colonos. A 

invasão de Barueri desestruturou o sistema de funcionamento dos aldeamentos e contribuiu 

para a expulsão dos jesuítas da capitania, em 1640. 

A partir de 1640, após a expulsão dos jesuítas da capitania por um período de treze 

anos, os aldeamentos entraram em declínio. Segundo IBGE (s/d)
12

 foi no inicio do século 

XVII, mas principalmente após a expulsão dos jesuítas que os paulistas lançaram-se a 

interiorização do povoamento, na faina de escravização dos índios dos sertões ao mesmo 

tempo que, incentivados pela Metrópole, buscavam as riquezas minerais. Nessa fase, 

inúmeros povoados foram iniciados não só no atual território do Estado como em outros.  

De acordo com Silva et al. (1955) em 1748, a Coroa exigiu que a capitania de São 

Paulo fosse submetida ao governo do Rio de Janeiro. Entretanto, como destaca Derntl (2010), 

devido às tensões do processo de demarcação de fronteiras com os espanhóis, a necessidade 

de reafirmar a soberania da Coroa portuguesa levou a um esforço amplo no sentido de 

defender, povoar e mapear novas áreas. Dessa forma, a capitania de São Paulo, em decadência 

e abatida pelo despovoamento e pela miséria, foi restaurada em 1765. 

Frente à situação de penúria que se encontravam os aldeamentos, o Morgado de 

Mateus adotou uma política de povoamento que se iniciou com a emancipação dos 

aldeamentos, agregando-lhes moradores brancos que viviam em sesmarias pertencentes a 

essas unidades ou em suas redondezas, transformando-os em freguesias ou vilas. Conforme 

pesquisa de Giesbrecht (2009), durante a administração do governador e capitão-general D. 

Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, quarto Morgado de Mateus (1765-1775), a malha 

administrativa foi estendida com a elevação de dez vilas e a fundação de cerca de quinze 

freguesias. 

Giesbrecht (2009) afirma, ainda, que a região do Vale do Rio Juqueri e da Serra da 

Cantareira caracterizava-se por ser uma zona de passagem de tropas militares e importante 

entreposto de abastecimento durante o período colonial e sob a vigência do Império, fato que 

ficou materializado em vias que fazem a ligação entre Perus e os bairros de Parada de Taipas 

e Jaraguá, como as atuais Av. Raimundo Pereira de Magalhães, ou Estrada Velha de 

Campinas, e Estrada São Paulo-Jundiaí. 

                                                           

 
12 Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/saopaulo.pdf, acessado em: jan/2013. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/saopaulo.pdf
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De acordo com Lancman (1995), a região do Juqueri destacava-se mais pela criação, 

voltada para o comércio de gado, cavalos e mulas. Ela servia de passagem, parada e local de 

abastecimento dos tropeiros que iam às Minas Gerais utilizando a Estrada de Bragança que 

tinha uma ramificação passando pela Freguesia do Juqueri e a Estrada de Goyas, mais 

importante e que passava por Jundiaí.  

A mesma autora descreve que o aldeamento do Juqueri, datado do início do século 

XVII, tinha parte de seu território pertencente ao município de Santana de Parnaíba. Sua sede 

corresponde, hoje, ao município de Mairiporã e compreendia parte das terras de Franco da 

Rocha, Caieiras – antiga Criciúma – e Francisco Morato, conhecida, pelos ingleses, na época, 

como Belém da Serra (Figura 13). A maior parte dos habitantes residia em área rural e se 

dedicava à lavoura, o que fazia com que a sede da freguesia fosse pouco povoada, pequena, 

com poucas casas e pouco importante. 

 

 

Figura 13 - Povoado, Freguesias e Vilas – Capitania de São Paulo (1530-1889), em relação à área atual da 

Região Metropolitana de São Paulo* (Org.: Catarucci, 2013). 
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Segundo Giesbrecht (2009), Parnaíba era sede de uma vila
13

 desde 1625 e que 

englobava então os municípios de São Roque, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom 

Jesus, pelo menos metade de Barueri, de Franco da Rocha e de Caieiras, além do município 

atual de Santana de Parnaíba (Figura 13). A escassa população concentrava-se na sede da vila, 

e também em São Roque, Araçariguama e Pirapora. O resto espalhava-se por vasta área rural. 

Sua produção apenas sustentava o próprio município; as estradas eram precárias. Havia 

plantação de café em 1836, cultura que, anos depois, não existia mais. 

Os municípios de Araçariguama e São Roque não fazem parte da RMSP, mas estão 

presentes para representar a área aproximada da antiga Vila de Santana de Parnaíba. 

Verazani (2010) destaca que em decorrência da mineração, no século XVIII, os 

descimentos de indígenas do sertão foram interrompidos e os índios que anteriormente 

habitavam os aldeamentos foram distribuídos pelas casas e paragens da capitania. Com a 

saída contínua dos índios dos aldeamentos, suas terras tornaram-se alvo de aforamentos feitos 

aos moradores das proximidades sob alegação de estarem desocupadas ou não estarem sendo 

devidamente utilizadas pelos indígenas. Tais aforamentos, por diversas vezes, concretizavam-

se a preços simbólicos. 

Embora a Metrópole tentasse, desde o século XVII, estabelecer normas que 

contribuíssem para a manutenção das terras pertencentes aos aldeamentos, no caso da vila de 

São Paulo as incursões sobre as terras indígenas eram legitimadas pela Câmara Municipal, 

que a partir de 1650, passou a aforar terras indígenas aos moradores nela instalados, apesar 

dos protestos dos índios. 

 

4.2.2 Família Prado e Penteado: o caso do Aldeamento de Barueri 

 

A situação fundiária de parte das terras da Fazenda Ithayê, constituída na década de 

1920 pela Família Byingthon e da qual se originou a Comuna da Terra “Irmã Alberta” está 

dentro deste contexto histórico. Isso porque, a Fazenda Ithayê, sobretudo a porção sul e 

sudoeste da propriedade foi desmembrada das terras aforadas no século XVIII à Família 

Penteado, terras estas, pertencentes ao aldeamento de Barueri (Figura 13). 

Já as porções norte e nordeste da Fazenda Ithayê, pertenceram ao Barão de Iguape, 

Antonio da Silva Prado, pai de Veridiana Prado e negociador de tropas que vinham do sul. A 

                                                           

 
13 Parnaíba e São Paulo sempre tiveram suas sedes do mesmo lado do rio (margem esquerda), mas, por questões de 

proximidade e topografia, a primeira ligação foi mesmo feita cruzando o rio para a margem direita e retornando para o outro 

lado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Roque_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%A7ariguama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cajamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirapora_do_Bom_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirapora_do_Bom_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barueri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_da_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caieiras
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família Prado quando chegou de Portugal ao Brasil, no fim do século XVIII, se estabeleceu na 

Vila de Parnaíba e dedicava-se ao comércio de açúcar e de escravos e, posteriormente, ao 

cultivo e comercialização do café. Conforme pesquisa de Giesbrecht (2009), Antonio da Silva 

Prado, o Barão de Iguape, era um grande proprietário da região, no início do século XIX, 

principalmente na zona oeste da atual Grande São Paulo, no ramo de invernada para os 

muares e gado que comprava de tropeiros até obter o melhor preço.  

De acordo com o mesmo autor, os limites da propriedade do Barão englobavam desde 

o atual município de Franco da Rocha, as terras que hoje pertencem a Melhoramentos até a 

região da atual Carapicuíba, ao sul de Santana de Parnaíba. De qualquer forma, a Família 

Prado ainda tinha as terras na divisa de Santana de Parnaíba com Perus, município de São 

Paulo, por volta de 1900. Há também provavelmente, terras que pertenceram à sesmaria do 

Itaim, concedida a Francisco Leandro de Toledo Rendon, tataraneto de Amador Bueno, no 

século XVIII, que por sua vez tinha várias áreas de terras ao norte do rio Tietê na região da 

atual Grande São Paulo. 

Retomando a questão da Família Penteado, existem referências
14

 de que, em 1739, 

parte das terras do aldeamento de Barueri, provavelmente pertencentes mutuamente aos 

aldeamentos de Pinheiros e Barueri
15

, foram aforadas a Francisco Rodrigues Penteado, o qual 

as intitulou de Sítio Tamboré. A extensão dessas terras engloba o que conhecemos, hoje, 

como os loteamentos de alto padrão de Alphaville e Tamboré, nos municípios de Barueri e 

Santana de Parnaíba.    

De acordo com o Relatório da Associação Residencial Alphaville II (2003), em 31 de 

maio de 1739, foi outorgado a Francisco Rodrigues Penteado, confirmado em 03 de maio de 

1740, o aforamento dessas terras. Eis o teor do referido título: 

 

 Aforei a Francisco Rodrigues Penteado, como Superior da Aldeia dos Pinheiros, o 

sítio Tamboré, com todos os seus cultivados, que é desde a barra de um córrego 

chamado Rio do Mico, e daí acompanhando o mesmo córrego até o Ribeirão do Itaú 

até dar em um Pinheiro Velho, e daí tomando por um Ribeiro acima até beirar os 

cultivados das capoeiras do Coronel Jeronymo Pedroso de Barros, e daí endireitando 

para um morro chamado Porto do Tamboré, pagando de foro por ano cinco patacas, 

                                                           

 
14Essas referências estão presentes no relatório produzido pela Associação Residencial Alphaville II, apresentado junto ao 

processo judicial movido pela OAB-SP contra a cobrança do laudêmio e foro dessas terras pela União, considerada ilegal 

pelos seus moradores. O relatório apresenta a origem do aforamento da União em Alphaville e Tamboré e se propõe a 

divulgar informações que explica o surgimento do SPU e a cobrança indevida das taxas patrimoniais, do foro e do laudêmio, 

a partir de documentos públicos, isso com o objetivo de resgatar os fatos históricos que geraram o atual impasse, a partir da 

cadeia dominial do Sítio Tamboré desde o seu início. A situação fundiária de Alphaville Tamboré é de terras doadas pela 

Coroa Portuguesa, através de Sesmarias, aos índios, e destes por aforamento aos Penteados. Disponível em 

http://www.sar2.org.br/laudemio001.htm.   

 
15Verazani (2010) esclarece que os limites dos aldeamentos de Pinheiros e Barueri eram imprecisos e pareciam se sobrepor, 

de maneira que, embora seja citado o aldeamento de Pinheiros, as terras pertenceriam de fato ao aldeamento de Barueri. 

http://www.sar2.org.br/laudemio001.htm
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e por assim ser verdade passei esta de minha letra e sinal.  Aldeia dos Pinheiros, 31 

de maio de 1739. Frei Antônio de Santa Maria, Superior Missionário.  Confirmo o 

aforamento da mesma forma que foi passado.  – São Paulo, 03 de maio de 1740.  

Frei Antônio da Madre de Deus, dom Abade de São Paulo. (ASSOCIAÇÂO 

RESIDENCIAL ALPHAVILLE II, 2003) 

 

De acordo com o trabalho de Verazani (2010), apesar de o aldeamento de Barueri estar 

oficialmente extinto desde 1759, há documentos que apontam que em 1829 ainda havia índios 

morando nas terras concedidas ao núcleo em sesmaria de 1656. Presença essa, bastante 

incômoda aos integrantes da Família Penteado. 

Petrone (1995) retrata os aldeamentos existentes ao redor de São Paulo no decorrer do 

século XIX como áreas economicamente decadentes, caracterizadas por agricultura de 

subsistência, cujas terras, em sua maioria estavam abandonadas.  Petrone (1995) situa essas 

áreas à margem do processo de valorização da terra em relação às lavouras comerciais 

rentáveis, as quais formavam, ao redor da cidade de São Paulo, um conjunto de chácaras, com 

grandes quintais, utilizadas como residências, formando pequenos povoados miseráveis e 

decadentes.  

Verazani (2010) descreve que em 1829, a Família Penteado invade o aldeamento de 

Barueri, ferindo e matando muitos índios, com a finalidade de expulsá-los de suas terras. Os 

invasores colocaram fogo nas roças e nas casas dos índios e, por fim, instalaram cercas ao 

redor dessas terras para que não pudessem mais retornar. Verazani (2010) levanta a hipótese 

de que com a extinção da concessão das sesmarias, através da resolução de 1822, a posse pura 

e simples, de certa forma, foi incentivada. Neste sentido, a expulsão dos índios de Barueri, 

após o ataque de 1829, parece indicar a tentativa de tomada de posse das terras do 

aldeamento, a qual garantiu-se com a retirada dos índios das terras e a instalação de cercas ao 

seu redor. A ação garantiu a posse de fato e de direito aos integrantes da família Penteado 

sobre essas terras (Figura 14) . Outros moradores tomaram a mesma atitude e introduziam 

tropas de animais que destruiam as plantações dos índios e obrigavam-nos a desertar da 

região. 

Giesbrecht (2009) relata que as Fazendas Tamboré e Bela Vista criavam gado, cavalos 

e plantavam cana, por essa época (Figura 14). 

No século XIX, a cidade de São Paulo cresceu continuamente, e em meio a esse 

processo descontrolado de expansão, as terras dos antigos aldeamentos foram lentamente 

incorporadas ao crescimento urbano. Tal processo, na maioria das vezes, esteve relacionado 

ao aforamento de terras para o desenvolvimento de atividades tipicamente urbanas, como a 

instalação de olarias. 
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De acordo com Petrone (1995), em torno de São Paulo formou-se um cinturão caipira, 

principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com marcas da presença dos 

aldeamentos, à medida que estes se vincularam à evolução de um sistema de povoamento. 

Conforme salienta o autor supracitado, esse cinturão caipira pode ser considerado como uma 

área pioneira de ocupação e de configuração do espaço urbano paulista, que em meados do 

século XX, tem seus traços caipiras suprimidos pelo processo de urbanização, já na lógica de 

uma metrópole em desenvolvimento, formando a Grande São Paulo.  

Entre os anos de 1822 e 1850 – ano da suspensão do Regime de Sesmarias e da edição 

da Lei de Terras, respectivamente – as apropriações ocorreram sem lei que regulasse o 

processo. Neste cenário, a posse tornou-se a única forma de aquisição de terras. Em 1832, em 

nova lei, fica autorizada a transferência de alguns aldeamentos para novos estabelecimentos, 

permitindo a fusão dessas comunidades e a venda das terras remanescentes. 

Glezer (2007)
 
acrescenta mais dados interessantes na forma como essas terras foram 

historicamente usurpadas pelos colonos. A partir de 1809, D. João criou tributos para os 

imóveis urbanos. Um desses impostos era a chamado Décima Urbana, que tinha a finalidade 

de financiar despesas públicas e, ao mesmo tempo, isentar o registro das propriedades das 

áreas urbanas. 

 Segundo a mesma autora, a cobrança desse imposto definiu um perímetro da área 

urbana isenta de registro ao redor das vilas ou cidades. A partir de 1856, vastas extensões de 

terras consideradas pertencentes ao termo
16

 da cidade puderam ser registradas como 

propriedades particulares. Verazani (2009) retrata como exemplo desse tipo o caso do 

Registro de Terras, feito em 15 de abril de 1856, denominado Tamboré, localizado dentro do 

termo da cidade de São Paulo e, portanto, de acordo com as características assinaladas por 

Glezer. 

O registro dessas terras foi assinado por Bernardo José Leite Penteado e seus irmãos. 

Estas terras, segundo eles, haviam sido recebidas por herança de seu pai Bernardo José Leite 

Penteado e de sua mãe Ignacia Manuela de Toledo, garantindo assim a propriedade particular. 

Após a morte do capitão, em 1833, a viúva pagou todos os impostos atrasados referentes às 

terras, para sua posse e transferiu-as aos oito filhos do casal. Estava assim, finalizado o 

processo de apropriação das terras na região, pela Família Penteado. 

 

                                                           

 
16 Segundo Glezer (2007), o termo compreendia uma vasta extensão de 36,6Km de circunferência ao redor das vilas ou 

cidades, sendo muito dificil o controle por parte das Câmaras, as quais sõ conseguiam administrar um pequeno entorno 

dessas comunidades, chamado de rossio. 
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Figura 14 - Principais Fazendas e grandes propriedades da região do entorno da Comuna da Terra “Irmã Alberta: Séculos XVI-XX”. (org. CATARUCCI, 2013) 
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Verazani (2010) apresenta ainda, que Ana de Lacerda Penteado, esposa do Conde 

Álvares Penteado, no início do século XX, foi doadora das terras da Fazenda Tamboré que 

adquiriu por herança, entregando 85% do imóvel por doação a seus familiares, vendendo 3% 

a Light e fez a concessão de uma faixa de terra para o estabelecimento de um aldeamento, e 

que conforme indicam as referências do local de estabelecimento, refere-se a sede de Barueri. 

Na circunstância da concessão, porém, o lugar nada mais tinha que fizesse lembrar o antigo 

aldeamento, e na verdade, veio a constituir o bairro rural chamado Aldeia de Barueri. O sítio 

Tamboré teve reconhecido o aforamento de suas terras pelo Supremo Tribunal Federal, em 

1918, que reconheceu e restituiu seu espólio a Bernardo José Leite Penteado. 

Conforme o relatório produzido pela Associação Residencial Alphaville II (2003), em 

ação judicial contra a cobrança do foro pela União sobre as terras de Alphaville e Tamboré, a 

escritura pública de 21/03/1935, do 2º Tabelião de Notas, no Livro 579, Folhas 8v. a 16, trata 

da divisão amigável do imóvel “Tamboré” e é considerado um divisor de águas em todo a 

discussão de haver o aforamento ou não. Pois as pessoas envolvidas compareceram como 

legítimos herdeiros do 1º foreiro Francisco Rodrigues Penteado e ao partilharem de todo o 

Sitio Tamboré, em 06 Quinhões, definiram todo o contorno da Região de Alphaville-

Tamboré. Entretanto, devido a ausência de menção do aforamento pela União, essa escritura 

seria invalidada e por essa razão foi refeita em 1966. 

Segundo o mesmo relatório, em 1966, surge a escritura de retificação, datada de 30 de 

dezembro, no 4º Tabelionato de Notas da Capital, Livro 1046, Folhas 46. O histórico dessa 

nova escritura tem início no requerimento por parte dos herdeiros do aforamento pela União 

das terras. A diligência para medição e avaliação dos 1450 alqueires foi feita, ao que tudo 

indica, em um único dia: 09/12/1966. Em apenas 13 (treze) dias, portanto, em 22 de dezembro 

de 1966, é feita a adjudicação
18

, pela 3ª Vara da Família e das Sucessões de São Paulo, dos 

Quinhões 1 e 5 à Tamboré S/A, Administração, Agricultura e Participações
19

. O 

aforamento é concedido e expedido pela Secretaria de Patrimônio da União, em 29 de 

dezembro de 1966 e a escritura de rerratificação é lavrada no dia seguinte. 

O interessante é notar a rapidez da transcorrência de todo esse processo, e entender a 

razão da reobtenção de condição de aforamento das terras, uma vez que em escritura anterior 

ele já não era nem mais citado, como fosse uma situação fundiária superada e resolvida. Bem, 

                                                           

 
18 Adjudicar é o “ato de Conceder a posse de qualquer coisa, por decisão ou sentença de autoridade judicial ou 

administrativa”.  
19 A empresa Tamboré S/A pertence as famílias Álvares Penteado e Ulhôa Rodrigues e tem inicio na década de 60, quando 

foi fundada por Honório Álvares Penteado com Arthur Castilho de Ulhôa Rodrigues. 
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à época ocorria a construção da Rodovia Castello Branco, e que junto trazia o potencial de 

desenvolvimento e valorização da região, e consigo as desapropriações, licitações e acordos. 

Ora, os herdeiros precisavam defender seus interesses.  

Conforme expõe o relatório citado (2003), naquele tempo o Sítio Tamboré era 

ocupado em boa parte por arrendatários (chacareiros e orelicultores) e posseiros, que por ali 

estavam há mais de vinte anos. Visando recuperar a posse da terra e assegurar o domínio 

sobre o Sítio Tamboré os seus sucessores, herdeiros e os novos “foreiros” passaram a “limpar 

a área”, através de indenizações e até expulsões de famílias de posseiros. As terras da União 

são imunes à usucapião, que é um dos mecanismos de consolidação do domínio da terra 

ocupada. Portanto, o título de foreiro garantia a vantagem sobre os demais postulantes a terra. 

E, assim, um direito adquirido de posse pacífica foi subtraído de muitas famílias, pelos 

herdeiros Penteado. 

Anos mais tarde, ocorreram cessões de direitos hereditários e venda de quinhões, 

sendo que, por escritura pública de venda e compra de domínio útil, lavrada em 22 de agosto 

de 1973, nas notas do 15º Tabelionato, a Construtora Albuquerque Takaoka S/A
20

, adquiriu o 

domínio útil do Quinhão 3 da Fazenda Tamboré, em Santana de Parnaíba. 

Portanto, vimos como historicamente essa região foi usurpada e reusurpada pela 

Família Penteado, e assegurada por mecanismos legais, e que a partir do século XX, se dá 

essencialmente em função da especulação imobiliária. 

 

4.2.3 Mineração Paulista e Exploração Canavieira 

 

De acordo com Alfredo Ellis Junior, uma das primeiras atividades exploratórias na 

região refere-se ao ouro encontrado em 1590, no Pico do Jaraguá e no Córrego Santa Fé - 

cujas nascentes situam-se na encosta da montanha. A exploração inicialmente foi realizada 

pelos Affonso Sardinha (pai e filho com o mesmo nome) e por Antonio Bicudo Carneiro. 

(Ellis Junior, 1942, p. 111-2)  

Saint-Hilaire (1976) notou também que:  

(...) durante todo o século XVII foram retiradas consideráveis quantidades de ouro 

das minas do Jaraguá, tendo elas sido apelidadas – segundo se afirma – de Perus do 

Brasil. Ainda estavam sendo exploradas quando o inglês Mawe as visitou... e, 

embora Kidder não tenha notado nenhuma atividade nelas em 1839, e pouco 

                                                           

 
20A Construtora Albuquerque & Takaoka, pertencente aos sócios Renato Albuquerque e Yojiro Takaoka. Alphaville, empresa 

do setor imobiliário responsável pela construção e gerenciamento de uma rede de conjuntos habitacionais e empresariais de 

alto padrão no Brasil, possuindo o maior conjunto brasileiro de condomínios de luxo: o bairro de Alphaville. O condomínio 

foi fundado há mais de 35 anos quando Yojiro Takaoka e Renato de Albuquerque, formados pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, compraram um terreno para abrigar indústrias e casas, destinado aos funcionários da então 

recém-inaugurada rodovia Castelo Branco.  
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provável que nessa época elas tivessem inteiramente abandonadas. (SAINT-

HILAIRE, 1976, p. 113-20) 

 

Embora, alguns autores afirmem ser próspera a produção aurífera na região, como por 

exemplo, Daniel Parish Kidder que aponta as minas de ouro do Jaraguá como sendo as 

primeiras descobertas do Brasil, Affonso d’Escragnolle de Taunay (2004) assegura que a 

história constitui-se um mito. Entretanto, Kidder (1980) garante que essas mesmas minas 

produziram muito durante a primeira metade do século XVII, e as grandes quantidades de 

ouro que foram encaminhadas para a Europa deram para a região o cognome de segundo 

Peru
21

, derivando posteriormente o nome do Distrito de Perus. Segundo afirma o mesmo 

autor, tiveram o mérito de incentivar a exploração do interior da qual resultou a localização de 

diversas zonas auríferas em Minas Gerais.  

Taunay (2004) constatou que o empreendimento minerador dos dois Sardinha 

começou precisamente em 1597, em sociedade com o Sr. Clemente Alves. Para o autor, a 

qualidade auferida à exploração mineradora da região tratava-se de uma “miragem 

americana”, identificada, por exemplo, pela vinda a São Paulo de uma comissão 

governamental de alto nível, acompanhada de técnicos, para estudar in loco as jazidas do 

Jaraguá (Taunay, 2004). É provável que a mineração do Jaraguá e proximidades não tenha 

sido, de fato, tão abundante, pois não constituiu um atrativo demográfico, como foi outrora na 

região de Minas Gerais no século XVII, como afirma Ellis Junior: 

 

Entretanto, o fato da mineração paulistana, no Jaraguá e proximidades, não teve 

grande repercussão na evolução histórica de São Paulo sua população não teve 

surtos de progresso em virtude dessa mineração. Sua economia não ofereceu 

manifestações de euforia em matéria de conforto, as quais seriam visíveis se tivesse 

havido. Enfim, tudo nos denuncia que... [a] mineração planaltina (...) foi apenas um 

leve arranhão na vida econômica paulistana. (ELLIS JUNIOR, 1942, p. 112-3.) 

 

Siqueira (2001) relata que havia na região, aonde atualmente é município de Cajamar, 

a Fazenda dos Pires (Figura 14), de grandes proporções, 
 
no século XVII, bastante florescente 

em 1682 e que, posteriormente, receberia acréscimos de outras terras no Vale do Rio Juqueri. 

A propriedade pertencia a Salvador Pires Medeiros, capitão da gente de São Paulo, dedicada à 

produção vinícola.  

Souza (1984)  menciona que a Fazenda Ajuá, pertencente ao paulista Domingos Dias 

da Silva, era tida como uma das maiores fazendas de cereais nas cercanias da Capital no 

                                                           

 
21 "Segundo Peru", "Peru do Brasil, denominações cuja popularidade rivalizava com o topônimo oficial da região no Período 

Colonial: "Ajuá" (nome de um arbusto espinhento)" (Santos & Rodrigues,1998, p. 49) 
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começo do século XVIII. Em 1720, o capitão-mor Isidoro Tinoco de Sá obteve autorização 

para ampliar os domínios que sua família possuía no bairro desde 1600.  

Segundo Giesbrecht (2009), nos séculos XVII e XVIII, Santana de Parnaíba conheceu 

certo desenvolvimento, devido o emprego da mão-de-obra indígena e pela chegada de 

famílias “importantes”, como, por exemplo, a dos Pires, mencionada acima, e a dos Taques.  

Guilherme Pompeu de Almeida, pertencente à família Taques, era irmão de Pedro 

Taques de Almeida, morto no conflito entre as famílias Pires e Camargo
22

, que motivou a 

partida de muitos partidários de Taques a se estabelecer em Parnaíba, e deflagrou a expulsão 

dos jesuítas da capitania. Guilherme Pompeu de Almeida foi capitão-mor da vila de Parnaíba 

e possuía propriedade na região do Morro do Voturuna, terra de antiga extração de ouro e 

ferro, conforme Giesbrecht (2009) apresenta em sua pesquisa. 

De acordo com Leme (1980), o capitão Guilherme Pompeu de Almeida: 

 

(...) viveu abastado no território de São Paulo, sendo um dos primeiros cavalheiros 

que na própria pátria desfrutava o maior respeito (...) viveu abundante de cabedais 

com grande tratamento e opulência em sua casa. A copa de prata que possuía 

excedia de 40 arrobas, porque os antigos paulistas costumavam penetrar os 

vastíssimos sertões do rio Paraguai e, atravessando suas serras, conquistando os 

bárbaros índios seus habitantes, chegavam ao reino do Peru e às minas do Potosi, e 

se aproveitavam da riqueza de suas minas de prata, de que enobreceram suas casas”. 

(...) fundou no território da vila de Parnaíba a Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, no morro do Vuturuna, e a dotou com liberal mão, constituindo-lhe um 

copioso patrimônio em dinheiro amoedado, escravos oficiais de vários ofícios, e 

todos com rendas para o exercício de suas ocupações (...) foi lavrada escritura em 

Parnaíba em 1687, determinando que na sua descendência se conservasse a 

administração da dita capela, sendo primeiro administrador o reverendíssimo doutor 

padre Guilherme Pompeu de Almeida, seu filho § 1.º adiante, financiador das 

bandeiras e, por morte deste, Antonio de Godói Moreira, seu genro, a quem 

sucederia sua descendência. (LEME, 1980, p. 225) 

 

                                                           

 
22Afonso E. de Taunay em ENSAIOS PAULISTAS, 1958, caracteriza o conflito entre os Pires e os Camargos à semelhança 

de uma guerra civil, em função da rivalidade entre os chefes dos chamados “clãs”, os quais de um lado João Pires e Pedro 

Taques, famílias parceiras, e do outro Fernão de Camargo, conhecido como o Jaguaretê ou Tigre.  A contenda entre os Pires e 

os Camargos se arrastaria por duas décadas. Em função de tão prolongada luta 1640-1660 diminui no ritmo do 

bandeirantismo Ambos representam os mais importantes clãs da região, chefes políticos e militares, donos de enormes 

fazendas de trigo na serra da Cantareira. A rivalidade na disputa pelo comando da Câmara era a razão primeira do conflito. 

Havia uma hipertrofia de clãs ligados por laços de sangue. Os mais poderosos montavam verdadeiros exércitos particulares 

de escravos negros e índios, muito bem equipados e armados, para fazer valer seus interesses uns sobre os outros. A capitania 

de São Paulo dividiu-se em duas, tal o poder dos rivais. Só em 1660 o representante d’el Rei, o ouvidor Pedro de Mustre 

Portugal, conseguiu fazer os líderes Fernão Dias Pais, o caçador de esmeraldas, e José Ortiz de Camargo assinarem um 

acordo efetivo de paz. Nele estava expresso que os clãs, esgotados pela batalha, repartiriam igualmente os cargos na Câmara 

e o controle da vila. Um grupo de Camargos já havia se deslocado para a vizinha Santana de Parnaíba e para Taubaté na 

tentativa de se afastar da polêmica. ASSUNÇÂO, Moacir. Brigas entre famílias no Brasil Colônia duram até hoje. In: Revista 

Aventuras na História, 08 de março de 2012. Disponível em http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/brigas-

familias-brasil-colonia-duram-hoje-678927.shtml 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Potosi
http://pt.wikipedia.org/wiki/1687
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_de_God%C3%B3i_Moreira&action=edit&redlink=1
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/brigas-familias-brasil-colonia-duram-hoje-678927.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/brigas-familias-brasil-colonia-duram-hoje-678927.shtml


94 

 

 

 

O PE. Guilherme Pompeu de Almeida foi um grande financiador das bandeiras 

paulistas. Santana de Parnaíba era um núcleo exportador de mão-de-obra indígena para as 

demais capitanias, entrando muitas vezes em confronto com os jesuítas
23

. 

Para Affonso de Taunay (1929): 

São Paulo, no século XVII, foi o centro de um enxame de fazendolas de pequena 

cultura e de pastoreio de pequenos rebanhos... [que] se estendiam por Parnahyba, 

Araracariguama, Apotribu, Caucaia, Virapueiras, Quitauna, Cotia, Itapecerica, 

Jurububatuba, Itaquaquecetuba, São Miguel, Conceição dos Guarulhos, Tremembé, 

Orubuapira, (Guapira), Juquery e Atibaia. Este perímetro foi no seiscentismo a linha 

delimitadora da expansão paulista, não se falando dos pontos excepcionais mais 

longínquos, atingidos por um ou outro sertanista, que ai se ficava com sua gente, 

como procedeu  Balthazar Fernandes, fundador de Sorocaba, seu irmão Domingos 

Fernandes, fundador de Itu, os Vaz Guedes Cardoso, que fundaram Mogi das 

Cruzes, Jacques Felix, que plantou os alicerces de Taubaté, e os Oliveira Cardoso 

que iniciaram Jundiahy. Esses foram casos que, escapando a regra geral, se isolaram 

no sertão formando novos núcleos de população. (TAUNAY, 1929, p. 164-7.) 

 

Ainda segundo Taunay, os gêneros produzidos no Planalto, sobretudo, trigo, milho, 

feijão, mandioca e vinho, eram típicos de pequena propriedade, para consumo da própria 

população local, o mesmo ocorrendo com a criação de gado. As únicas exportações eram 

algumas sobras de trigo e marmelada remetidas para o litoral. 

No século XVIII, a Capitania de São Paulo em muito pouco se beneficiou com a 

descoberta das Minas, embora tenham sido fruto, principalmente por seus sertanistas, de 

maneira que somente com o ciclo paulista do açúcar que se seguiu a restauração política da 

Capitania, a produção do Planalto voltou-se para o mercado mundial.  

Para Ellis Junior (1942), o ciclo canavieiro na capitania foi algo tão impactante que 

afirmou que, sem tal ciclo, teria sido impossível a expansão cafeeira e a conquista do Oeste do 

Estado. De acordo com o autor, o volume de produtos e bens para a Baixada Santista cresceu 

tanto que ensejou a pavimentação da velha trilha dos jesuítas na Serra do Mar em 1791-1792. 

No Planalto, a rede de caminhos seiscentistas ramificou-se pelo interior, levando o governo da 

Capitania, pouco antes da Independência, a estabelecer uma classificação das estradas com a 

finalidade de melhor administra-las.  

Saint-Hilaire (1976) registra sinais do vigor do ciclo econômico vivido pela Capitania: 

 

Durante essa jornada tornei a encontrar muitas tropas, umas levando açúcar para 

Santos, outras voltando de lá sem carga (...) numa estrada tão frequentada e por onde 

passa constantemente um tão grande número de tropeiros e de negros.(SAINT-

HILAIRE, 1976) 

 

                                                           

 
23A expulsão dos jesuítas se concretizou após os conflitos, em 1640, entre as famílias Pires e Camargo. 
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As origens do subdistrito de Anhangüera, em Perus, também remontam a essas antigas 

plantações de cana-de-açúcar, existentes, especialmente, no bairro do Morro Doce e que 

serviam para produção de cachaça em alambiques. 

Luiz d’Alincourt (1787- 1841), oficial de engenharia que, a caminho de Cuiabá, esteve 

em São Paulo no ano de 1818, e traçou a economia dos atuais distritos de Pirituba, Freguesia 

e Perus, como uma mescla da agricultura de subsistência seiscentista com uma produção 

comercial de aguardente. 

Ainda, conforme Giesbrecht (2009), Parnaíba tinha pouca receita, sem uma agricultura 

forte, produzindo apenas para sua própria sobrevivência. A cidade exportava eventualmente 

apenas uma pequena produção de aguardente: a cana de açúcar era a lavoura mais comum por 

ali. 

A vila de Parnaíba chega ao século XIX desenvolvendo poucas atividades econômicas, 

situação agravada ainda mais pela abertura de novas estradas que ligavam São Paulo a outras 

vilas e cidades sem passar por Parnaíba. Sofreu também o impacto de não ter havido em suas 

terras a substituição da cultura de cana-de-açúcar pela de café.  

De acordo com Souza (1984), em l856, o Registro Paroquial de Nossa Senhora do O 

assinalava dezessete proprietários de terras no “Bairro do Ajuá”, antiga denominação do 

bairro de Perus. Em 1867 - ano de inauguração da Estação de “os Perus” da São Paulo 

Railway - os grandes proprietários eram o Coronel Luiz Alves de Almeida e os senhores 

Antonio Francisco de Aguiar e Castro, Candido da Cunha Brito (dono das fazendas Santa Fé e 

Itaberaba com 1300 alqueires), Hedwiges Dias de Oliveira e Jesuino Afonso de Camargo. O 

acesso facilitou a vinda de novos proprietários nas décadas seguintes: Antonio Maia, Di 

Sandro, Achiles Fanton, Ernesto Bottoni, Narciso Cagnassi, Leonardo Correia, Julio de 

Oliveira, Demetrio Vidal Lopes, Pascoale Peciccacco, Vasco Gazzo, Peregrino Lage, Pedro 

Albano, Joaquim Serpal, Sylvio de Campos e respectivos núcleos familiares.  

Giesbrecht (2009) destaca que a produção agrícola, no ano de 1836, consistia em 

milho, café, feijão, arroz e algodão, além das criações de gado, na região da Vila de Santana 

de Parnaíba. A produção destinava-se, sobretudo, ao consumo doméstico, com exceção a 

pequenas exportações de açúcar bruto, aguardente de cana e toucinho, levados geralmente 

para Santos. Entretanto, o autor ressalta que essas viagens objetivavam trazer sal, vinhos, 

fardos de tecidos, ferragens, louças e vidros, sendo o que era levado como meras 

“encomendas de ocasião”. No último quartel do século XIX plantava-se cana de açúcar, 

algum café, milho, feijão e trigo e exportavam-se mil pipas anuais de aguardente, produzidas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_Doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alambiques
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
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em dezenove cilindros para moagem. Havia ainda, a exploração de caieiras e ferro, no Morro 

do Voturuna, desde o século XVII. 

 

4.2.4 A São Paulo Railway (EF Santos-Jundiaí) e a Usina Edgar de Souza 

 

Segundo Giesbrecht (2009)
24

, após a chegada da São Paulo Railway, denominada 

posteriormente como Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, e da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro, seguida quase que imediatamente pela Ytuana, Mogiana e Sorocabana (Figura 15), 

no período entre 1865 e 1878, o plantio de café cresceu de forma muito rápida, trazendo a 

riqueza e a mudança no modo de vida de seus habitantes. 

A empreitada foi entregue à firma Robert Sharp & Sons que incumbiu o engenheiro 

James Brunless de completar o projeto preparado por Daniel Mackinson Fox, ambos 

envolvidos na tentativa frustrada de solução do abastecimento de água em 1835/36. 

Entretanto, de acordo com o mesmo autor, como outrora já fora ressaltado, Parnaíba 

estava fora desse ciclo. Suas terras eram pobres para o plantio extensivo de café no município, 

apesar de, como vimos, esta ter sido tentada no início do Século XIX. Sua principal cultura, a 

cana de açúcar, também não era plantada num solo tão propício para isso quanto o 

quadrilátero Piracicaba-Porto Feliz-Itu-Jundiaí. 

Segundo Siqueira (2001) próxima a Estação de Perus (inaugurada em 1897), estava a 

Fábrica de Pólvora do Sr. Hedwiges Dias, detentor, por volta de 1894, de um palacete a 

pequena distância dali, às margens da São Paulo Railway, bem como outro no bairro de 

Campos Elíseos. Vale assinalar que, junto com a Fábrica Ipanema, a usina de pólvora de 

Perus foi a principal fornecedora de munição para o sistema de defesa do Porto de Santos 

durante os episódios conhecidos como Revolta da Armada, em 1893-1894.  

Segundo Lancman (1995), a estação férrea do Juqueri data de 1888. A freguesia foi 

elevada à categoria de vila em 1889. Houve também, nos arredores de São Paulo, o 

incremento de uma série de atividades ligadas à extração mineral e vegetal (madeira, lenha, 

carvão e pedra) e destinadas a abastecer a capital e as indústrias nascentes, na fabricação de 

móveis, na construção civil, etc. 

                                                           

 
24

 Ralph M. Geisbrecht é bacharel em Química pela Universidade de São Paulo (1974); sócio do IHGSP - 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (2006) e da ABPF - Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária (2000). Realiza um extenso trabalho de resgate da história oral, escrita, fotográfica e iconográfica das 

ferrovias do Brasil. Alguns dos livros publicados são: “Um dia o Trem passou por aqui” (2001) e Caminho para 

Santa Veridiana (2003). Para mais informações a respeito do trabalho do autor, acessar: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/autor.htm e/ou  http://blogdogiesbrecht.blogspot.com.br/  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Railway
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Paulista_de_Estradas_de_Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Paulista_de_Estradas_de_Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Feliz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itu
http://www.estacoesferroviarias.com.br/autor.htm
http://blogdogiesbrecht.blogspot.com.br/
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A autora reforça que o traçado das ferrovias não acompanhou o traçado das estradas 

das tropas por questões topográficas e econômicas, na medida em que as linhas foram 

passadas em áreas onde havia interesses maiores, disciplinados pela lógica de valorização e 

do mercado de terras. 

 

Figura 15 - Carta das Estradas de Ferro da Província de São Paulo, publicada originalmente no Indicador de São 

Paulo para 1878 e reproduzido no Livro Lembranças do Trem de Ferro, de Pietro Maria Bardi 

(1983). 

 

Cita como exemplo o ocorrido na Freguesia do Juqueri que era passagem dos tropeiros 

e foi alcançada pela ferrovia em povoados menores, que pertenciam à freguesia, mas não à 

sede. A ferrovia passava pelos atuais municípios de Caieiras e Franco da Rocha, na época, 

inexpressivos, e foi importante fator de desenvolvimento da região. 

As ferrovias provocaram a valorização das terras contíguas às estações e até das áreas 

de várzeas que haviam sido evitadas pela ocupação da cidade até então. Por sua vez, 

numerosos aglomerados sofreram urbanisticamente com a nova rota de transportes e, ao 

mesmo tempo, outros floresceram: o que Lagenbuch (1971) denominou de “povoados-

estação”, constituindo-se lugares de convergência de produtos e pessoas nas áreas 

circunvizinhas a uma estação ferroviária. Além da função comercial, tais povoados passaram 

a ter feição industrial, como o beneficiamento de matérias-primas extrativas produzidas na 

redondeza.  

De acordo com Carril (s/d)
 
: 

É assim que racionalidade técnica e científica junto a critérios de rentabilidade 

econômica de uso e ocupação dos solos urbanos expressam novas dinâmicas 
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territoriais urbanas em São Paulo.  (...) do ponto de vista histórico, os modos de 

viver a cidade de São Paulo frente aos movimentos modernizantes do espaço urbano 

podem ser interpretados como uma dinâmica de tempos e espaços os quais tendem a 

se submeter ou se contrapor à constituição de novas potencialidades históricas nas 

quais são colocados em xeque e já postos como possibilidade de presidir o passado. 

Nessa perspectiva, a necessidade de expandir os fluxos de capitais fomenta esse 

processo tendo como base recursos como as águas dos rios para a produção de 

energia e abastecimento hídrico para o consumo de uma população em crescimento. 

Por isso, a história da modernização do espaço urbano de São Paulo, em inícios do 

século XX, pelas mãos da Light, se estabelece na lógica da valorização capitalista 

dos espaços que é a de continuamente construir uma paisagem física apropriada à 

sua condição, apenas para ter de destruí-la, geralmente, durante uma crise, em um 

momento subsequente, constituindo e reconstituindo novos usos territoriais urbanos. 

(CARRIL, s/d, p.9-10) 

 

A cidade de Parnaíba permaneceu estagnada até o início do século XX, quando a Light 

& Power Company construiu sua primeira usina hidrelétrica no país, abrindo um novo campo 

de trabalho na região. 

Em relação ao sistema hidrelétrico de São Paulo, Radesca (1958) aponta que a 

construção das obras de engenharia pôde efetivar-se com sucesso graças às condições 

favoráveis apresentadas pelo Planalto Atlântico. De início, aproveitaram-se pequenas quedas 

de água de rios relativamente próximos à Capital, principalmente no trecho encaixado do rio 

Tietê, situado nos limites norte-ocidentais do Planalto Paulistano; e graças a essas quedas de 

água, cuja potência foi aumentada por meio de barragens. 

A primeira usina hidrelétrica desse tipo foi construída pela “Light”, após barrar o rio 

Tietê a 33 km da Capital e aproveitando uma queda de água natural existente junto à cidade 

de Santana de Parnaíba, na altitude de 711 metros acima do nível do mar. Foi assim que 

surgiu a Usina de Parnaíba (Figura 16), denominada mais tarde Usina Edgard de Sousa 

(atualmente transformada em barragem e usina elevatória), inaugurada em 1901, contando 

com 2 alternadores de 1000Kw e, a partir de 1912, com a capacidade geradora de 16000kw; 

uma linha transmissora, com capacidade de 24000 volts, passou a uni-la à cidade de São 

Paulo.  

Entretanto: 

(...) Em consequência, mesmo nos anos normais e, sobretudo, quando se prolonga 

anormalmente o período de estiagem, a “Usina Edgard de Sousa”, apesar de seu 

reservatório, passou a lutar com o problema de escassez de água. Por isso mesmo, 

tornou-se necessário construir um grande reservatório (1907), graças à barragem de 

um subafluente do rio Tietê – o rio Guarapiranga, que drena extensa área do Planalto 

Paulistano. O Reservatório do Guarapiranga encontra-se ao nível de 736,62 metros, 

com um perímetro de 135 km e uma área de 33,9 km2, armazenando um volume de 

196 milhões de m3 (o que equivale a uma energia potencial de 300 milhões de 

kWh). A principal barragem desse reservatório mede 1640m de comprimento por 

19m de altura, tendo sido sua principal finalidade aumentar o volume das águas do 

rio Tietê, durante as estiagens, garantindo assim o funcionamento regular da “Usina 

Edgard de Sousa”. Atualmente, auxilia o abastecimento das usinas de Cubatão. 

 (RADESCA, 1958.p. 107) 
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Com a chegada da Light & Power, em 1900, e a inauguração da usina em 1901 e os 

contratos assinados, uma cláusula destes obrigava a Light a construir uma linha de bondes a 

partir de Barueri até a sede da vila. Porém, o tempo passou e a Light não o construía, mesmo 

com o princípio de fornecimento de luz elétrica gerada pela usina à sede a partir de 1904. 

 

Figura 16 - Planta Geral dos Aproveitamentos Hidrelétricos nas mediações de São Paulo pela Cia. Light & Power. 

Fonte: SIQUEIRA, 2001. 

 

Em 1909, a Câmara deu uma concessão para o engenheiro Fausto Ferraz para a 

construção de uma linha de bondes entre Barueri, Parnaíba e Pirapora, mais um pedido de 

concessão para uma ferrovia para ligar a vila à Sorocabana. Essas ferrovias eram geralmente 

projetadas para virem pelo vale do rio Tietê, somente se afastando dele quando estavam para 

chegar à vila. A estação terminal seria na parte mais alta da cidade.
 

 

4.2.5 EF Perus-Pirapora e Cia. Brasileira de Cimento Portland S.A 

 

A Estrada de Ferro Perus-Pirapora (Figura 10) tem sua história vinculada às 

explorações de cal na região compreendida entre Caieiras e Cajamar concentradas, 
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principalmente, no bairro do Gato Preto, na altura do km 36 da via Anhanguera, pela família 

dos Beneducci, na propriedade de Arthur Moraes Jamebiro Costa. 

Segundo Siqueira (2001):  

(...) em 1909, um grupo de empresários – Clemente Neidhart, Mario Tibiriçá e 

Sylvio de Campos – criam com os Beneducci, uma empresa mista para exploração 

da cal produzida no Gato Preto. Com o intuito de transportar o produto final até a 

estação Perus solicitaram autorização ao Governo do Estado para construir uma 

ferrovia ligando a Estação de Perus ao distrito de Pirapora
[64]

 com o alegado objetivo 

de atender os romeiros que se dirigiam ao santuário. Os pleiteantes aventavam, 

também, a possibilidade de posteriormente prosseguir rumo a Parnaíba e Jundiuvira, 

localidade às margens do Rio Tietê. Em abril de 1910,
[65]

 o Estado deu a concessão 

para a formação da Cia. Industrial Estrada de Ferro Perus a Pirapora 

Os trabalhos de construção foram realizados entre 1911 e 1914, com os trilhos 

implantados em paralelo ao leito do Rio Juquery e do Córrego Ajuá (ou Perus), seu 

afluente. Entretanto, pouco depois do km 15, a linha foi bruscamente desviada para 

o Norte, na direção do bairro de Gato Preto, área então sob jurisdição do Município 

de Parnaíba, em flagrante contradição com o processo 39-7-1909. O suposto destino 

ficaria apenas no nome: Companhia Industrial Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

(CIEFP), depois Estrada de Ferro Perus-Pirapora (EFPP). (SIQUEIRA, 2001, p.25-

26) 

 

Conforme consta nos dados fornecidos em documento da própria Companhia
25

, “em 

agosto de 1924 formou-se a Companhia Brasileira de Cimento Portland S. A., numa 

sociedade composta de brasileiros, com interesses ligados a Companhia Industrial Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora, e os associados do doutor M. M. Smith, sendo então nomeado o seu 

primeiro presidente, o doutor Sylvio de Campos, o Doutor Arthur Moreira Jambeiro Costa 

para vice-presidente e o Dr. Smith para o cargo de diretor-gerente”. 

As atividades foram iniciadas em 1926, mesmo ano da venda da ferrovia aos 

proprietários canadenses da fábrica de Perus. No ano anterior, havia sido aberta a pedreira em 

Água Fria, que até então pertencia ao município de Santana de Parnaíba. Na década de 1940, 

devido à existência de outro distrito no município de São Paulo com o mesmo nome, Água 

Fria passa a ser denominado como Cajamar. 

A eletricidade necessária ao funcionamento da fábrica, com exceção dos setores 

alimentados por queima de óleo combustível, como no caso dos fornos, demandava uma linha 

de alta tensão da Light & Power Company, com o qual Sylvio de Campos
26

 tinha relações 

                                                           

 
25

 Informação obtida a partir do trabalho de Siqueira (2001); a fonte dos dados descritos referem-se ao documento da 

Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus datado dos anos de 1920, reproduzido no nº 35 do Jornal de Perus/Jornal 

do Jaraguá, setembro de 1987, p. 1 
26

 Conforme apresenta Siqueira (2001): “Dr. Sylvio de Campos” (1884-1962). Advogado formado pela Faculdade do Largo 

São Francisco, deputado federal eleito pelo Partido Republicano Paulista (l924-30) e, novamente, em 1946-51; Constituinte 

em 1946; Sylvio era filho de Bernardino de Campos, Presidente do Estado em 1902-1904, e irmão de Carlos de Campos, 

ocupante do mesmo cargo em 1924-l927. Seu curriculo enquanto lider empresarial inclui participação na criação na Light e 

no planejamento de grandes avenidas do Prefeito Prestes Maia nos anos 30/40. (DPH, 1992, p. 40; Gordinho, l990, p. 48-56, 

FGV, 1984). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Santana_de_Parna%C3%ADba#cite_note-64
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muito próximas. Dessa forma, foram construídos ramais a partir do tronco Parnaíba-Jundiaí, 

inaugurado em 1921. O trecho entre Caieiras e Perus foi concluído em 1925. A energia vinha 

da usina hidrelétrica de Parnaíba Edgard de Souza.  

Surgiram, então, vilas operárias, em Perus, nos anos de 1920 e 1930 (Vila Triângulo, 

Vila Portland; Vila Operária, Vila Inácio e Vila Hungaresa), em função da expressividade 

populacional, Perus foi transformado em Distrito de Paz, em 1934, separando-se do da 

Freguesia do Ó
27

.  

Em relação ao padrão de ocupação urbana, Caio Prado Jr. (1989) apud  Siqueira 

(2001) observa que em l935: 

(...) em outras direções de São Paulo, norte, nordeste, leste, para os lados da Serra da 

Cantareira, Guarulhos e Mogi das Cruzes, os arredores da cidade também se 

animam, mas em ponto menor e com caráter às vezes diverso... Veem-se mais 

hortaliças, sobretudo para os lados de Mogi; as frutas, na Serra da Cantareira; as 

flores, nos arredores e nas proximidades de Guarulhos. E, ao lado dessa atividade 

agrícola, aparecem... núcleos de povoamento operário. São pequenos satélites 

esparsos da cidade, para cujas industrias convergem diariamente os seus habitantes, 

e que, embora isolados do campo e afastados do centro, são antes bairros urbanos do 

que distrito rurais, porque as habitações se erguem ali em terrenos vazios, onde 

nenhuma cultura ou outras instalações denotam o aproveitamento agrário da região. 

Essa fixação de populações nitidamente urbanas, operarias na maioria, em zonas que 

pareciam a primeira vista mais próprias para núcleos rurais explica-se pelas linhas 

da Central do Brasil, que comunicam essas zonas diretamente com o principal setor 

industrial de São Paulo, que se estende dentro da cidade ao longo da estrada de 

ferro. (PRADO JUNIOR, l989, p. 85-6) 

 

Assim, a exploração do minério em Cajamar originou os primeiros núcleos 

habitacionais, as vilas residenciais dos operários. A primeira vila foi construída ao lado da 

pedreira dos Pires, já demolida; depois, foi construída a Vila do Acampamento e por último a 

Vila Nova. 

Segundo Schneider (2008) o controle de preços do cimento por parte do governo 

federal, forçou a campanha, de capital estrangeiro, a vender a empresa em 1951. Interessaram-

se pela compra o Grupo Francisco Matarazzo, o Grupo Votorantin, e José João Abdalla, então 

secretário do Trabalho do governo Ademar de Barros. A família J.J. Abdalla se tornou 

proprietária da fábrica.  

Siqueira (2001) retrata, em seu trabalho de pesquisa, as greves operárias da 

Companhia de Cimentos Portland Perus, que, a partir de 1951, tem seu controle acionário 

transferido para o Grupo Abdalla. A essa época, a expansão da capacidade produtiva, alienada 

da ampliação da infraestrutura de alimentação, submetendo o maquinário a níveis destrutivos 

de operação, levantaram uma série de questionamentos, por parte dos operários, quanto à 

                                                           

 
27

 Jornal Gazeta Pirituba, ano I, n. 8, 23 de setembro de 1995, p. 1. 
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forma de gestão da empresa. Houve, então, a adoção de um plano de medidas técnicas 

alternativas, implementadas pelos trabalhadores, gerando uma situação de dualidade de poder 

dentro da companhia. 

 

Em 1962, uma greve iniciada em solidariedade a trabalhadores de outras firmas de 

Abdalla derivou para uma luta direta pela desapropriação de Perus com vista a 

implantar uma cogestão Estado/Operários. A paralisação foi derrotada, com 

profundas sequelas no meio popular, parcialmente sanada com a reintegração dos 

operários estáveis em 1969. A esta altura, porem, o futuro da fábrica já estava 

comprometido pelo desgaste dos equipamentos, quadro que o confisco federal em 

1973 não reverteu. A empresa voltaria para a iniciativa privada em 1980 já 

praticamente liquidada, e funcionaria de forma agonizante até o fechamento em 

1987. (SIQUEIRA, 2001, p.03) 

 

Em relação ao desfecho histórico da empresa, assim Schneider (2008) apresenta: 

Com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, o bairro de Perus, que cresceu ao 

lado da fábrica, começou a ter sérios problemas de poluição; era muito grande a 

quantidade de pó expelido pelas chaminés da fábrica, em virtude dos equipamentos 

obsoletos. Em 1974, a companhia foi incorporada ao patrimônio nacional, e na 

década de 1980 foi adquirida por um consórcio de empresas. Todavia, nessa mesma 

década, encerrou as atividades; movimentos populares e o Ministério Público 

exigiam o fim da poluição provocada pela fábrica. (SCHNEIDER, 2008, p.24) 

 

4.2.6 Fazenda e Complexo do Juqueri 
 

De acordo com Lancman (1995), em 1895 inicia-se a construção da Colônia Agrícola 

Juqueri, com projeto arquitetônico de Ramos de Azevedo, em uma área de 150 hectares 

(Figura 17). A obra é inaugurada em 1898, pelo psiquiatra paulista Francisco Franco da 

Rocha, que havia sido designado como o responsável por encontrar as terras e organizar o 

espaço idealizado como um centro hospitalar modelo. 

 O Juqueri previa, além do hospital central, colônias agrícolas próximas para paciente 

crônicos. Assim, possuía além do asilo fechado, colônias agrícolas semi-abertas e abertas e 

um sistema de assitência familiar, criado em 1908, que permitia que os “loucos” fossem 

cuidados por famílias residentes no hospital e na comunidade (Figura 17. As terras do Juqueri 

em 1927 representavam 21% da área territorial do município de Franco da Rocha, num total 

de 3.000ha, dos quais 15 a 20% estavam ocupados com construções. 

Conforme Lancman (1995) descreve, inicialmente, o Juqueri pretendia ser auto-

suficiente e produzir a maior parte dos bens de que necessitava. Para tanto, além das 

atividades agropecuárias, existiam no hospital setores que produziam desde colchões, sapatos, 

roupas, até medicamentos. Entretanto, gradativamente passou a adquirir os bens de consumo 

de que necessitava e a produção interna se extinguiu. Contava, inclusive, com laboratório que 

com a chegada das multinacionais dos medicamentos no país foi fechado. 
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A partir da década de 1940, o hospital torna-se decadente, com superlotação, falta de 

alimentos e higiene, com insuficiência de médicos e funcionários, passando a ser identificado 

como um depósito de “loucos”, um campo de concentração. 

 

 

Figura 17 - Planta da Fazenda e Complexo do Juqueri (Lacman, 1995) 
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4.2.7 A Companhia Melhoramentos 

 

No levantamento histórico realizado por Giesbrecht (2009), consta que Antônio Proost 

Rodovalho, o Coronel Rodovalho, possuía terras numa fazenda ao longo do rio Juqueri-

Guaçu, a oeste da São Paulo Railway (EF Santos-Jundiaí), denominada Fazenda Bom Sucesso 

(Figura 14).  

A fazenda tinha como principais atividades econômicas a criação de gado e a 

plantação de uva com a intenção de produzir vinhos. A descoberta do potencial exploratório 

da pedra calcária na região derivou na construção de dois fornos de cal no local, em 1877. 

Pouco tempo depois, novos fornos nomeariam a região: “Caieiras dos Perus”, uma vez que o 

embarque e recebimento de materiais eram realizados pela estação dos Perus, bairro rural da 

Capital, levado inicialmente em lombo de mulas.  

Segundo Hernani Donato (1990) havia atividade industrial em diversos pontos dentro 

das terras do Coronel: Bom Sucesso, Olhos D’Água, Monjolinho e outros, sendo que vários 

deles foram aos poucos unidos por uma ferrovia particular da própria empresa – a mais tarde 

chamada de “Ferrovia da Melhoramentos”, aberta em julho de 1883 e que perdurou até o ano 

de 1971, transportando cal. O ponto final dessa pequena ferrovia era a Pedreira Olhos D’Água 

não muito longe dos fornos de cal acima citados. 

Em 1887, houve a implantação de uma fábrica de papel, que mais tarde viria a ser a 

Cia. Melhoramentos. No início produzia papel artesanal, como era costume na época. 

Finalmente, em 1890, ele inaugurou ali a primeira fábrica de papel industrializado do Brasil. 

A empresa produzia também tijolos e manilhas para a construção civil na Capital.  

Donato (1990) explica que o nome Melhoramentos era uma espécie de franquia, onde 

um grupo de empresários da Empresa Industrial de Melhoramentos no Brasil criava empresas 

com o mesmo nome nos Estados, substituindo o “no Brasil” por “de São Paulo”, no caso, 

adquirindo ações da empresa criada ou comprada. Em Parnaíba, Rodovalho passou a ser um 

dos sócios da nova empresa. Porém, lutou com inúmeras dificuldades nos anos que se 

seguiram, quando a Melhoramentos quase teve de ser fechada, em 1896.  

Segundo Giesbrecht (2009), em 1900, sobrevivendo à crise, Rodovalho vendeu suas 

ações aos seus sócios e aplicou seu dinheiro na fábrica da estação da Sorocabana que levava 

seu nome, em Sorocaba: Rodovalho. Essa fábrica foi mais tarde vendida ao Grupo 

Votorantim. Atualmente, cidade e estação têm o nome de Alumínio, que é o que a fábrica 

produz nos dias de hoje. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Proost_Rodovalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Proost_Rodovalho
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4.2.8 Família Byington e Fazenda Ithayê 

  

Conforme levantamento de Giesbrecht (2009), a Fazenda Ithayê, da qual se originou a 

Comuna da Terra “Irmã Alberta”, foi formada pela família de Alberto Jackson Byington, em 

1928, constituída pela compra de terras na região da divisa de São Paulo com Santana de 

Parnaíba (Figura 18).  

Como já mencionado anteriormente, a porção sul e sudoeste da propriedade, foi 

desmembrada das terras aforadas no século XVIII à Família Penteado, terras estas, 

pertencentes ao aldeamento de Barueri. Já as porções norte e nordeste da Fazenda Ithayê, 

pertenceram ao Barão de Iguape, Antonio da Silva Prado, pai de Veridiana Prado e 

negociador de tropas que vinham do sul, no início do século XIX. 

O processo de aquisição das terras que formaram a Fazenda Ithayê, segundo Paulo 

Egydio Martins (2007), genro do filho de Alberto Jackson Byington, se deu em função da 

necessidade do provimento diário de madeira à alimentação das fornalhas da sua fábrica de 

“Produtos Elétricos Brasileiros” (PEB), situada na Avenida do Estado, em São Paulo. Sendo 

assim, Byington resolveu comprar umas terras em volta de São Paulo para extrair madeira.  

 

Byington Senior (...) criou a fazenda Ithayê, que é o nome de um córrego que passa 

dentro dela, aonde se chegou a garimpar ouro. Foi comprando pedaços de terra, 

adicionando, até cobrir uma área que chegou perto dos mil alqueires. Todo dia saíam 

burros levando madeira no lombo para o forno da PEB. Levavam dois dias para 

chegar à fábrica. Lá pelas tantas, quando já estava mais idoso, ele resolveu ter um 

hobby e montou nessa fazenda a primeira granja de leite tipo A do Brasil; a Granja 

Ithayê, que produzia aquele leite superpasteurizado, que exigia um equipamento 

altamente sofisticado, um controle sanitário terrível. Cheguei a lidar com esse 

problema e quase perdi a vontade de tomar leite, porque a complicação não era 

brincadeira. Aquilo era um hobby dele, não era para ganhar dinheiro. Ele trouxe as 

melhores vacas do Canadá e dos Estados Unidos, vacas holandesas que produziam 

muito leite, ganhadoras de tudo quanto é prêmio, aqui e fora daqui. Não se tocava a 

mão em nada, era tudo mecanizado. A instalação tinha uma área em cima que era 

um grande corredor envidraçado para os visitantes verem o processo. Os 

governadores do estado, quando tinham visitantes de fora importantes, pediam 

licença para levá-los lá, porque era uma coisa pioneira. (MARTINS, 2007, p.109) 

 

Embora Giesbrecht (2009) tenha feito uma pesquisa extensa e detalhada do histórico 

do município de Santana de Parnaíba – onde está situada a maior parte das terras de Alberto 

Byington –, não conseguiu determinar os limites exatos da Fazenda Ithayê, que compunha boa 

parte da porção oriental do município. Todavia, sabe-se que em 1943 as terras se delimitavam 

com as da Fazenda Tamboré, da família dos Álvares Penteado. 
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Figura 18 – Representação esquemática da Fazenda Ithayê. Org.: Catarucci, A F M., 2013. 

 

A fazenda teria produzido leite até os anos 196028, quando foi desativada. A plantação 

de eucalipto remanescente pode ser observada ainda nas terras que abrangem a Comuna da 

Terra “Irmã Alberta”. Atualmente, possui apenas uma pequena produção agropastoril, para a 

subsistência do diminuto número de empregados que ali moram, e que trabalham pela 

manutenção do que restou da propriedade. Segundo Giesbrecht (2009), a fazenda tem pelo 

menos duas colônias de casas, além da casa da sede e outra para uso de residência eventual, e 

embora bem cuidada, está desativada.  

O bairro Colinas do Anhanguera foi desmembrado das terras dessa fazenda por volta 

de 1983, assim como o Jardim São Pedro, mais a oeste e sem ligação direta com o bairro, que 

também teria sido desmembrado da fazenda, permanecendo um local bastante atrativo em 

termos paisagísticos, com lagos, cortado pela Estrada da Fazenda Ithayê e pelos córregos 

Itaim e Paiol Velho.  

Alberto Jackson Byington (1875-1979), proprietário da Fazenda Ithayê, era emigrante 

americano e engenheiro do ramo da eletrificação. Trabalhou com a LIGHT e tornou-se 

                                                           

 
28 De acordo com Mott (2003), ainda década de 30, funcionava na sede inicial da Cruzada Pró-Infância em São Paulo, 

endereçada à Rua Madalena, n.58,  uma Cozinha Dietética para a distribuição de leite e preparados às crianças matriculadas 

no serviço de higiene infantil, e, para que se ensinasse às mães como preparar mamadeiras. Parte do leite era fornecido, 

gratuitamente, pela fazenda Ithayê, da família Byington. 
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empresário conhecido como o primeiro a importar motores elétricos, sendo responsável pela 

instalação elétrica no começo do século XX em diversas cidades do interior de São Paulo.  

Embora a rápida ascensão da família Byington seja atribuída, dentre outros motivos, à 

expansão do consumo de eletricidade no estado de São Paulo nas primeiras décadas do século 

XX, ela se justifica, sobretudo, pelo monopólio exercido pela Cia. Byington nos setores de 

infraestrutura urbana básica e pela garantia e favorecimento dessas famílias no meio político 

paulista.  

O quadro que temos da Cia. Byington, desde sua criação no início do século XX, 

condiz com o que Rolnik (2003) estabelece como o processo de transferência das 

responsabilidades públicas na provisão de serviços e infraestrutura urbana, entre eles o 

abastecimento de água, rede de esgoto, eletricidade, transportes urbanos e telefonia, para a 

iniciativa privada, através de concessões monopolistas para companhias privadas constituídas 

quase que totalmente por capitais ingleses, canadenses e norte-americanos. A Cia. Byington 

ilustra a monopolização do território pelo capital por tal processo. 

 Segundo a autora, já desde o final do século XIX, e, sobretudo, a partir da década de 

1920, os serviços de infraestrutura deveriam obedecer à lógica e à racionalidade das 

companhias privadas que se definiam, nas palavras de Rolnik (2003):  

 

(...) em atender às demandas com capacidade de pagamento dos serviços ofertados e, 

por outro, em se beneficiar da valorização gerada pela própria provisão do serviço 

(...) através do direito de exploração de terrenos remanescentes das desapropriações 

necessárias para a implantação dos sistemas e redes e ainda da associação com 

empreendedores imobiliários em negócios conjuntos. (ROLNIK, 2003, p.145) 

 

Ademais, a Companhia Byington sempre teve grande atuação no mercado de terras, 

seja como empresa colonizadora em diversas regiões do país, ou ainda, através da obtenção de 

terras doadas pelo Estado, vinculadas à prestação de serviços de infra-estrutura urbana. Dessa 

forma, adquiriram imensas áreas, em diversas áreas do território brasileiro. 

Em entrevista cedida ao Jornal do Instituto de Engenharia
29

, Paulo Egydio Martins, 

genro de Alberto Byington Jr. e governador de São Paulo no período de 1975-1979, durante a 

ditadura civil-militar brasileira, destaca que a firma Byington & Cia. detinha o controle de 

90% das estações de tratamento de água, na Grande São Paulo, nas décadas de 1950-1960.  

Em 1973 é criada a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), que 

entra em operação em 1974, pela fusão de diversas empresas e autarquias
30

, constituindo-se 

                                                           

 
29

 Entrevista: “O Engenheiro nasceu para resolver problemas”. Jornal do Instituto de Engenharia, jan. de 2008, n.40, p. 4-7. 
30

 As seguintes empresas e autarquias compunham a SABESP: SAEC - Superintendência de Águas e Esgotos da Capital; 
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uma empresa de economia mista, de capital aberto, e cujo principal acionista é o governo do 

Estado de São Paulo.    

O depoimento de Paulo Egydio Martins (2007) traz implícito a continuidade do 

favorecimento da Byington e Cia. nas concessões de obras na área de saneamento, sobretudo, 

no Estado de São Paulo, através das influências no meio político paulista.  

Embora não tenham sido encontradas informações a respeito da atuação da Byington 

& Cia. nos dias de hoje, encontramos mais duas firmas registradas com sede no mesmo 

endereço, a Empreendimentos Ithayê Ltda. (CNPJ/MF n. 48.072.375/0001-93) e Fazenda 

Velha Ltda. (CNPJ/MF n. 51.938.934/0001-00) que atuam no mercado imobiliário e 

agropastoril – sobretudo com exportação de grãos –, respectivamente. Conforme aparece nos 

decretos de desapropriação da Fazenda Ithayê à SABESP, o compromissário de ambas as 

empresas é Alberto Jackson Byington Jr.  

 A Fazenda Ithayê foi sendo desmembrada a partir das décadas de 1970/80, para a 

constituição de loteamentos urbanos, como aqueles que originaram os bairros Colinas do 

Anhanguera e o Jardim São Pedro, ambos no município de Santana do Parnaíba. As porções 

limítrofes à Fazenda Tamboré, ao sul e sudoeste do mesmo município, originaram 

loteamentos de alto padrão, pertencentes à empresa Tamboré S/A, dos Álvares Penteado e 

Ulhôa Rodrigues.  

Há ainda as áreas desapropriadas à SABESP que compreendem a área pleiteada para 

Assentamento pela Comuna da Terra “Irmã Alberta”, e que foi desapropriada pela Companhia 

de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP, por força do Decreto 43.124 de 25 de maio 

de 1998 de São Paulo, com o intuito de implantar um aterro para Disposição Final dos Lodos 

das ETEs Anhangüera Leste e Oeste, como parte integrante do Sistema de Esgotos Sanitários, 

no município. A área total equivale a l.l77.718,50m2 (um milhão, cento e setenta e sete mil, 

setecentos e dezoito metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados). 

O Decreto nº 51.662, de 15 de março de 2007
31

, desapropriou outra área de 117.653,71 

m² (cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três metros quadrados e setenta e um 

decímetros quadrados) de outra porção da Fazenda Ithayê, destinadas à instalação de estação 

de tratamento de água e conexões, partes integrantes do Sistema de Abastecimento de Água - 

                                                                                                                                                                                     

 
Comasp - Companhia Metropolitana de Águas de São Paulo; Sanesp - Saneamento de São Paulo; Sanevale - Saneamento do 

Vale do Ribeira; SBS - Saneamento da Baixada Santista; FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico; DAE - 

Departamento de Águas e Esgoto; RAE - Repartição de Águas e Esgoto. 

 
31 No ano anterior Paulo Egydio Martins filia-se ao PSDB, partido do então governador do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckimin. 
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S.A.A, no município. O decreto 3095/08, de Santana de Parnaíba desapropriou outra área, 

para fins de utilidade pública, pertencente à Fazenda Velha Ltda. cujo compromissário é 

Alberto Jackson Byington Jr, e que confronta com os limites da Fazenda Ithayê, 

correspondente ao loteamento de médio padrão, no bairro Cidade São Pedro, município de 

Santana de Paraíba. 

De maneira que assistimos aqui à metamorfose da terra rural em terra urbana. Ora via 

empreendimentos imobiliários privados, ora via institucional, pela atuação do próprio Estado 

no reordenamento do uso da terra. Conforme explica Oliveira (2007): 

 

(...) com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, e consequentemente, 

com a consolidação do regime da propriedade privada da terra e da produção de 

mercadorias na agricultura, a terra também foi transformada em mercadoria. (...) a 

corrida na venda das terras ocorre quando a taxa de juros sobe no mercado de 

capitais. Isto se faz para transformar a terra em capital-dinheiro e consequentemente 

aplicá-lo no mercado de capitais. Ao contrário quando a taxa de juros começa a 

baixar correm todos para vender seus papéis e comprar terras.  Este comportamento 

se dá porque a terra, particularmente no Brasil, adquiriu caráter de reserva de valor 

ou reserva patrimonial, ou seja, a terra é apropriada principalmente com fins 

especulativos e não para produzir. Ou seja, os capitalistas, em decorrência da 

inflação quase permanente que durante muito tempo existiu na economia brasileira, 

veem na terra um “investimento seguro”, que não se desvaloriza. É assim que retêm 

terrenos urbanos vazios e latifúndios improdutivos.  (OLIVEIRA, 2007, p.62 e 64). 

 

Para Oliveira (1978), a terra se trata de uma mercadoria diferenciada das demais, uma 

vez que não deve ser considerada um capital, mas sim um equivalente de capital. Assim, a sua 

valorização se dá em função das formas de apropriação e uso da terra, e não diretamente do 

trabalho.  

Como vimos, há muito tempo a Byington & Cia. atuava no mercado de terras, seja 

imbricado no processo de oferta dos serviços de infraestrutura urbana, desde o início do 

século XX, seja na atuação direta com o desbravamento e colonização de terras, como no caso 

do Paraná na década de 1950. A família Byington pode ser retratada nas palavras de Côrrea 

(2002):  

[...] há desde o proprietário fundiário que se transforma em construtor e 

incorporador, ao comerciante próspero que diversifica suas atividades criando uma 

incorporadora, passando pela empresa industrial, que em momento de crise ou 

ampliação de seus negócios cria uma subsidiária ligada à promoção imobiliária. 

Grandes bancos e o Estado atuam também como promotores imobiliários. 

(CORREA, 2002, p. 20) 

 

Ora, os loteamentos fechados são um produto imobiliário altamente rentável, no 

âmbito do capitalismo contemporâneo, que se renova continuamente, facilitado pela criação 

de novas necessidades de consumo, como aquele pautado no discurso ecológico/ideológico da 
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proximidade da natureza, da recuperação de uma vida rural “sustentável”, à parte do caos 

urbano.   

Essas “excepcionalidades” engendram uma nova fragmentação espacial dentro do 

processo de expansão e uso da terra urbana, atraindo as classes média e média alta para os 

empreendimentos imobiliários, e resultando também na mercantilização da natureza. 

É dentro desse contexto que está inserido o desmembramento da Fazenda Ithayê e que, 

em grande parte, explica os entraves burocráticos, institucionais e mercadológicos que 

impedem a formalização de Assentamento Rural da Comuna da Terra “Irmã Alberta”. 
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4.3 Histórico da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
 

4.3.1 O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e a Comunda da Terra (CT) 

 

Quando se pensa nas modalidades de assentamentos adotados para reforma agrária, já 

é inerente a ideia da forma de produzir, da garantia de autonomia ou a permanência do status 

quo da sociedade, e/ou a paralisia frente a um modelo de agricultura espoliador de recursos. 

Uma vez que a cada modalidade estão atreladas políticas de crédito determinadas, a 

assistência técnica, o modelo de organização da produção, etc.  

A implantação de assentamentos no Brasil ocorre de forma bastante diversificada, com 

um número grande de projetos e conforme Gonçalves (2009) reforça, de territorialidades 

distintas. Essas territorialidades promovem uma estruturação, em termos de manejos de solo, 

relações com a terra e entre as pessoas envolvidas dentro de cada modalidade de 

assentamento, muito diferentes. Algumas reforçando um modelo de agricultura convencional, 

sem dimensionar a utilização dos recursos, próximo da lógica de mercado strictu sensu e 

outras dentro de uma abordagem mais sustentável.   

 Em geral, há uma predominância dos assentamentos voltados para o setor 

agropecuário, tanto nos assentamentos de Reforma Agrária (RA), demonstrada pela intensa 

territorialização dos tipos Projeto de Assentamento Federal (PA) e Projeto de Assentamento 

Estadual (PE), quanto nos assentamentos de Reforma Agrária de Mercado, onde as linhas de 

créditos destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar, CAF e NPT/CAF, estão mais 

territorializados (GONÇALVES, 2009).  

Entretanto, o número de projetos de assentamentos inseridos em “Formas de 

Regularização Fundiária Agroecológicas”, baseado no desenvolvimento sustentável e na 

busca de alternativas de produção passou a obter um espaço nas políticas fundiárias, 

apontando para possibilidades de adoção de outro modelo de agricultura, ainda que haja 

outros tantos impasses de ordem técnica, burocrática e legal para sua realização. 

No período pós II Guerra Mundial, sobretudo a partir da década de 1960, sobressaíram 

diversos movimentos sociais de contestação e uma crescente preocupação com a questão 

ambiental ganha projeção no mundo ocidental.  

De acordo com Bernini (2009, p. 28)
 
a partir de meados da década de 1980, essa luta 

resulta “numa configuração política em que a reivindicação do direito à diferença e a 

valorização desse diferente como alternativa para uma convivência mais harmoniosa com a 
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natureza são levados em consideração na formulação de políticas públicas ambientais e 

agrárias” . 

Nesse contexto, a Constituição de 1988 inaugura e determina que o uso produtivo da 

propriedade requeira que a posse da terra cumpra sua função social não apenas em termos 

sociais e econômicos, mas também ambientais. Isso significou um ganho na luta 

ambientalista, uma vez que a propriedade que descumprisse a legislação ambiental vigente 

estava sujeita à desapropriação.  

Onze anos mais tarde, desde a Constituição de 1988, através da Portaria INCRA nº 

477, de 04 de novembro de 1999 (vide em Anexo), uma nova proposta oficial de 

assentamento foi apresentada à sociedade, no modelo de Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS). 

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) deriva da reivindicação social, sob 

influência do movimento ambientalista nacional e internacional, por uma nova estratégia de 

reforma agrária para a região amazônica que abrangesse seus aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Mais tarde, essa modalidade de assentamento é agregada ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), como uma das categorias de UC de uso sustentável. 

Silva e Paula (2006) destacam ainda que dentro da estratégia de mitigação dos 

conflitos  fundiários  na região amazônica, outros  formatos de assentamentos rurais também 

passaram a ser desenvolvidos pelo Estado, como as modalidades de assentamentos 

diferenciados como os Projetos de Assentamentos  Agroextrativistas  (PAEs), Projetos de 

Assentamentos Florestais (PFs) e os Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDSs).  

As principais características dos Projetos de Assentamento de Desenvolvimento 

Sustentável incluem a adoção de atividades de baixo impacto ambiental, sobretudo por meio 

de sistemas de produção considerados tradicionais e do manejo de espécies florestais; apoiar o 

desenvolvimento de novas tecnologias e práticas ambientalmente sustentáveis; promover a 

recomposição do potencial original das áreas de assentamentos, atendendo à legislação 

ambiental. Incluem, ainda, o domínio público das terras destinadas aos PDS e cedidas, por 

meio de concessão de uso, em regime comunal às famílias participantes do projeto; a 

valorização da gestão comunitária e do estabelecimento de parcerias entre a instância local, o 

INCRA e outras instituições do Estado ou da sociedade civil. 

Dessa forma, a introdução de consórcios com culturas perenes, sistemas agroflorestais 

e manejo agroecológico são conceitos comumente adotados em PDS, e representam uma 

alternativa desejável ao modelo da monocultura ou agricultura extensiva, responsáveis pelo 

esgotamento e degradação do solo e redução da biodiversidade. 



113 

 

 

 

O modelo do PDS na região Sudeste configurou uma adaptação às áreas antropizadas, 

onde se faziam necessárias, melhoria dos recursos hídricos e recuperação do solo, a partir de 

um modelo pré-existente de assentamento, a saber, o Projeto de Assentamento 

Agroextrativista (PAA). Este foi idealizado em atendimento às reivindicações de movimentos 

sociais da Região Amazônica, que desenvolviam atividades extrativistas na floresta aliadas à 

produção agrícola e regularizado pela Portaria INCRA n˚268 e 269 de 23 de outubro de 1996. 

Além disso, politicamente estratégico, o PDS atendia a demanda social de 

assentamento de um grande número de famílias por parte do governo, uma vez que nesses 

PDS, em geral, são realocadas em áreas pequenas muitas pessoas. Na região Sudeste, 

sobretudo no Estado de São Paulo, cada família recebe cerca de 1 ha de terra, ao contrário do 

que se realizava na Região Amazônica que oferecia-se maiores extensões de terra para cada 

família - embora, ainda inferior ao módulo rural dos municípios.   

A Comuna da Terra (CT) enquanto proposta de assentamento rural idealizada pelo 

MST do Estado de São Paulo deriva de certo modo do PDS, porém, estabelecendo-se como 

política de reforma agrária para áreas rurais próximas aos grandes centros urbanos. De acordo 

com Goldfarb (2006), a Comuna da Terra trata-se de uma nova forma de assentamento, 

adotada pelo movimento partir de 2001.  

As Comunas da Terra são organizadas em lotes pequenos, de dois a cinco hectares por 

família, visando à produção para a subsistência e abastecimento das cidades vizinhas, 

sobretudo com produtos hortifrutigranjeiros, havendo a possibilidade de ofertar outros 

serviços como lazer, através do turismo rural, por exemplo. Ao contrário do previsto nos 

Projetos de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável, as Comunas não englobam 

apenas camponeses expropriados da terra e que obrigatoriamente contenham esse pré-

requisito, mas também pessoas que não possuam uma história recente diretamente ligada ao 

campo, e que, em geral vivem segregados espacialmente e, portanto, em situação precária nos 

centros urbanos como São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. 

Conforme apresentam Luz et al (2009), essa modalidade de assentamento compõe uma 

estratégia do MST na formação e no recrutamento dos trabalhadores pobres residentes nas 

grandes cidades, visando à ampliação de alcance e de “parceiros” , adquiridos em anos de luta 

e também devido à necessidade de acréscimo de militantes na luta pela terra, diante da 

ampliação das ações de repressão sofrida pelo movimento. 

As diretrizes das Comunas da Terra assemelham-se ao PDS, e conforme nos apresenta 

Matheus (2003) incluem a adoção de práticas de produção agroecológicas, que inclui a 

garantia da autossuficiência na produção de sementes e mudas e até mesmo a geração de 
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fontes de energia próprias. Fundamentam-se, ainda, na cooperação para produção, com vistas 

ao seu beneficiamento em pequenas agroindústrias e na comercialização direta, agregando 

valor à produção excedente para o comércio, a fim de possibilitar maior viabilidade 

econômica para o assentado. Em relação à titularidade da terra, da mesma forma que o PDS, 

as famílias não adquirem o título de propriedade, possuindo apenas, a Concessão Real de Uso 

da área no nome de um coletivo (associação ou cooperativa), de maneira que as famílias não 

poderão, em nenhum momento, vender o que seria a sua parcela. 

Goldfarb (2005) acrescenta, ainda, que as Comunas da Terra preveem o 

desenvolvimento de parcerias com outras organizações do campo e da cidade, como 

instituições públicas, núcleos de produção familiar, associações, cooperativas de prestação de 

serviços regionais; e o desenvolvimento sociocultural, através da aglutinação das famílias 

conforme a realidade regional, em povoados, comunidades, agrovilas ou núcleos de moradia. 

Para Goldfarb (2006, p.131) “a proposta da Comuna da Terra constitui a 

possibilidade do retorno ao campo, uma vez que há a permanência de elementos do modo de 

vida camponês nessa população espoliada dos grandes centros urbanos, assim como a 

possibilidade de recriação desses elementos, ainda que haja diferenças”. Segunda a autora, 

há uma manutenção dos elementos do modo de vida camponês, mesmo nos grandes centros 

urbanos, através da prática ou valores da vida camponesa que são recriados nas periferias dos 

centros urbanos, como as redes de solidariedade na vizinhança, a organização de pequenas 

produções agrícolas, como hortas ou mesmo criação de animais.  

Ademais, o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, trouxe novos elementos, em 

termos de políticas públicas, que reiteram o papel das Comunas da Terra no planejamento 

municipal, sobretudo dos grandes centros urbanos. Isso porque, o Estatuto, enquanto 

instrumento de regulação do crescimento das cidades, cria um mecanismo que deixa de 

manter “estacionadas” as áreas rurais próximas aos centros urbanos, antes reservados ao 

destino meramente especulativo (Goldfarb, 2005, p.6152).  

Dessa forma, o fato de exigir que os Planos Diretores considerem a totalidade do 

município, buscando a integração e a complementaridade entre as atividades desenvolvidas no 

espaço rural e urbano, para que se promova o desenvolvimento socioeconômico do município 

e do território, estabelece novas relações campo-cidade. 

Nesse sentido, as Comunas da Terra parecem de fato constituir uma alternativa não 

especulativa para uma área dos municípios que, no geral, conforme destaca Santoro e Pinheiro 

(2004), está sujeita à apropriação privada do espaço para atividades de lazer (chácaras 
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particulares), à retenção especulativa, à deficiência de infraestrutura, à informalidade 

contratual ou a loteamentos clandestinos para construção de condomínios fechados. 

Para Goldfarb (2005), a compreensão da relação campo-cidade promovida por essa 

modalidade de assentamentos, que inaugura um novo elemento rural dentro do urbano e fruto 

dele, reside na leitura da produção do espaço enquanto negócio, que considera a produção da 

cidade enquanto um setor produtivo da economia que envolve a captura de valor através da 

renda da terra.  

A dinâmica da acumulação e reprodução do capital gera a configuração espacial de 

uma cidade, instituindo espaços de inclusão e exclusão, que se complementam 

contraditoriamente. Para Goldfarb (2005, p.6158), o espaço urbano se reproduz na contínua 

instituição da propriedade privada da terra como forma de reprodução do capital, ou 

melhor, como forma de realização do circuito de acumulação do capital. Para a autora, essa 

forma de assentamento surge como fim para a contínua ameaça de expropriação espacial a 

que está sujeita boa parte da população periférica da cidade de São Paulo.  

As Comunas possuem, de certa maneira, o potencial de se contrapor a esse processo 

uma vez que propõem outra lógica para a relação do homem com o espaço como produto da 

reprodução da cidade enquanto negócio, já que os lotes são impassíveis de venda e, portanto, 

espaços da não-realização da propriedade privada. 

 É, também, irrefutável as relações de complementariedade entre as políticas públicas 

que envolvem o urbano e o rural intrínseco à modalidade de assentamento proposto tanto 

pelas Comunas da Terra do MST como pelo Projeto de Assentamento de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) do INCRA, que na prática acaba assentando famílias no perfil ditado pelo 

MST, embora acabe, muitas vezes,  utilizando-se do histórico das famílias como justificativa 

da falência de tais assentamentos. 

Entretanto, há também conteúdos contraditórios que devem ser desdobrados a partir da 

discussão da viabilidade econômica, social e ambiental desses projetos de assentamento 

pautados na minifundiarização enquanto proposta política de reforma agrária. Outros autores 

trazem elementos importantes, contribuindo na ampliação da discussão e do entendimento da 

inviabilidade da grande maioria de projetos como este que obedecem a uma lógica de 

reprodução e ampliação do capital diversa e que se vale de estratégias apoiadas em um 

discurso da sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento econômico. 
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4.3.2 A minifundiarização como proposta política 
 

Para melhor compreensão da proposta de discussão que aqui se faz alguns conceitos 

são importantes de serem esclarecidos ou reforçados. 

Entende-se por Módulo Rural o dimensionamento físico de uma área que está 

diretamente ligada a área da propriedade familiar, onde deverão ser considerados vários 

fatores paralelos inclusive a renda obtida com a exploração da terra naquela região. No 

sentido de se evitar o minifúndio, o módulo rural objetiva conceder uma estabilidade 

econômica e bem estar do agricultor visando progresso econômico.   

O Módulo Rural (MR) é estabelecido pelas dimensões da propriedade familiar, em 

hectares e representa uma área mínima de terra calculada para cada imóvel rural, conforme 

estabelece o Estatuto da Terra:  

Estatuto da Terra (ET) - Lei nº 4.504, de 30 de Novembro de 1964. 

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

II - Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 

agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 

região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros; 

III - Módulo Rural, a área fixada nos termos do inciso anterior; 

IV – Minifúndio: o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade 

familiar. 
 

Essa unidade de medida é fixada com base nos critérios determinados pelo artigo 11 

do Decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965: 

Art. 11. O módulo rural, definido no inciso III do artigo 4º do Estatuto da Terra, tem 

como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que exprima a 

interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a 

forma e condições do seu aproveitamento econômico. 

Parágrafo único. A fixação do dimensionamento econômico do imóvel que, para 

cada zona de características ecológicas e econômicas homogêneas e para os diversos 

tipos de exploração, representará o módulo, será feita em função: 

a) da localização e dos meios de acesso do imóvel em relação aos grandes mercados; 

b) das características ecológicas das áreas em que se situam; 

c) dos tipos de exploração predominantes na respectiva zona. 

 

Sendo assim, o módulo rural varia não apenas quanto à localização do imóvel, mas 

também com relação ao tipo de exploração nele existente, podendo o imóvel ser, segundo a 

classificação do Incra, hortigranjeiro, de cultura permanente, de cultura temporária, de 

exploração pecuária, de exploração florestal ou de exploração indefinida. 

O Módulo Fiscal (MF) é medido em hectares e é definido por Município, cuja tabela 

está anexa à Instrução Especial Incra nº 20, de 1980. Os municípios que foram criados após 

1980 tiveram o valor de seu módulo fiscal fixado por outros atos normativos daquela 

autarquia federal.  
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O módulo fiscal estabelece parâmetro para classificação do imóvel rural quanto ao 

tamanho, na forma da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. O artigo 4º define: 

 

Pequena Propriedade – imóvel rural de área compreendida entre 1(um) a 4(quatro) 

módulos fiscais; Média Propriedade – o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e 

até 15 (quinze) módulos fiscais.   

 

Define ainda os beneficiários do PRONAF, incluindo pequenos agricultores de 

economia familiar, proprietários, meeiros, posseiros, parceiros ou arrendatários de até 4 

(quatro) módulos fiscais. 

Embora o Estatuto da Terra, no artigo 65, manifeste a impossibilidade da 

divisibilidade do módulo, a Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, em seu artigo 8º, 

consentiu o parcelamento de imóvel cuja a área total seja rural abaixo do módulo, via 

instituição da Fração Mínima de Parcelamento (FMP): 

 
Art. 8º. Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do artigo 65, da Lei n.º 

4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou 

dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da 

fração mínima de parcelamento fixada no parágrafo 1º deste artigo, prevalecendo a de 

menor área.  

  § 1º - A fração mínima de parcelamento será: 

        a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas 

típicas, para os Municípios das capitais dos Estados; 

        b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios 

situados nas zonas típicas A, B e C; 

        c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na 

zona típica D. 

 

Ora, para que a terra cumpra sua função social, em sentido amplo, o tamanho da 

propriedade deve atender ao mínimo capaz de produzir o necessário para que se extraia dela 

alimentos suficientes à sobrevivência de uma família ainda com progresso econômico. A FMP 

permitiu dessa forma uma brecha jurídica para a institucionalização de uma reforma agrária 

não funcional. 

Para Almeida & Sardagna (2004), a criação da Fração Mínima de Parcelamento 

fomentou uma instabilidade com relação à resolução dos problemas daí surgidos e permitiu a 

proliferação de minifúndios improdutivos, contrariando a política vigente para o mundo 

agrário, especificamente a política da reforma agrária.  

Como dito de outrora, a Constituição Federal elevou a função social da terra (artigos 

5º, XXIII, 184 e 186) ao nível de princípio, sendo que tal função só poderá ser atingida pela 

propriedade rural se, dentre outros fatores, for considerada produtiva e favorecer o bem-estar 

do rurícola. Assim, se o módulo é a menor unidade admitida para que uma propriedade seja 

considerada produtiva, qualquer lei ou decreto que permita a existência de um imóvel com 
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dimensão inferior ao módulo, portanto aquém da possibilidade de cumprir a função social, 

será contrário à nova ordem constitucional. 

No levantamento realizado por Honório (2006), foram encontrados projetos de 

assentamentos públicos com imóveis abaixo da Fração Mínima de Parcelamento nos estados 

da Bahia, Paraná e Mato Grosso.   

Na Bahia o governo do Estado através da SEAGRI (Secretaria da Agricultura, 

Irrigação e Reforma Agrária), lançou em maio de 2002 o programa de promoção 

socioeconômico denominado “Minha Roça”, pretendendo realocar as famílias cujos módulos 

estivessem abaixo da FMP da terra estabelecida pelo INCRA.  

Reis (1998) apresenta no Paraná o projeto VILAS RURAIS, concebido em 1994, pelo 

governo do Estado e financiado pelo Banco Mundial, como suposta alternativa para a “grave 

questão social de expulsão dos trabalhadores rurais das fazendas, que passaram a viver nas 

periferias das cidades, em situação precária, e nas épocas de colheita trabalhavam nas zonas 

rurais”.  

O projeto previa o assentamento de 20.000 famílias de trabalhadores volantes (bóias-

frias). Cada trabalhador recebia um lote de 5 mil metros quadrados – menor que um 1 ha de 

terra -, uma moradia com 45 metros quadrados, um galinheiro e um depósito de produtos e 

instrumentos de trabalho; e também  treinamentos e insumos para fazer a transição para um 

novo tipo de vida. De acordo com Reis (1998) durante 30 meses, a família selecionada recebe 

todo o apoio necessário para trabalhar a terra e no final desse período assinam um contrato de 

financiamento de 25 anos, no valor médio de R$ 40 mensais.  

Entretanto, tal programa mascarava uma situação de manutenção de pobreza no campo 

desses trabalhadores. Conforme denúncia feita por Jelson Oliveira (2002)
 

o programa 

mantinha o trabalhador rural atrelado ao latifúndio, dependente financeira e politicamente do 

grande proprietário rural, abrindo-se, inclusive, a possibilidade de driblar a legislação 

trabalhista, forjando relações de trabalho como meeiros, parceiros.  

Honório (2006) descreve, ainda, que no estado do Mato Grosso, o Instituto de Terras 

INTERMAT (2005) desenvolveu projeto semelhante, denominado “Nossa Terra, Nossa 

Gente”. Os lotes de 1,2 a 2,5 hectares, são destinados, preferencialmente, para homens e 

mulheres com mais de 45 anos, que depois de selecionados, cadastrados e registrados no 

Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra/Incra), tornam-se habilitados à 

concessão de créditos destinados à agricultura familiar e à reforma agrária. As áreas devem 

obedecer aos pré-requisitos de proximidade às zonas urbanas (até 5km em média) e ter 
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aptidão agrícola e ambiental. A terra é medida e parcelada pelo INTERMAT. E está inserida 

em contexto semelhante ao que foi descrito no Paraná.  

Todos esses projetos estão atrelados às políticas de terras ditada e financiada pelo 

Banco Mundial, inaugurando o que Ramos Filho (2008) denominou como uma nova 

modalidade de recriação do campesinato protagonizada pelo mercado. Em geral, há a 

permanência da condição de pobreza dos mutuários desses programas e a subordinação do 

trabalho aos interesses dos capitalistas do campo.  

Isso porque a má qualidade das terras e novamente, a exiguidade de sua extensão, 

impedem os mutuários de produzir a sua própria subsistência familiar, forçando os 

camponeses a trabalharem como bóias-fria em fazendas próximas aos empreendimentos. 

Somado a isso, as regras de financiamento associadas com as condições de produção 

desencadeiam um processo de escravização do camponês à dívida, e por essa razão Ramos 

Filho (2008) argumenta que essa reforma agrária de mercado é incapaz de resgatar a 

dignidade da vida camponesa. Essa realidade não difere da reforma agrária de preocupação 

social e ambiental e chamada “sustentável”. 

 Torres (2012) insere os Projetos de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável do 

INCRA, sendo possível estabelecer um paralelo com as Comunas da Terra do MST, no bojo 

dessa discussão. Para o autor: 

 
as políticas sociais e ambientais  tendem a se delinear em favor da construção das 

condições formais para a apropriação privada da terra pelo grande capital. Por outro 

lado, elas apresentam pouca – e algumas vezes nenhuma – vocação para dar conta da 

diversidade social e cultural das populações camponesas, quilombolas e indígenas 

que ocupam as florestas (TORRES, 2012, p.65) 

 

Torres (2012) denuncia como o PDS, pela atuação da Superintendência Regional do 

Incra de Santarém no Pará (SR30), atendeu mais aos interesses do crime organizado da 

extração ilegal de madeira do que aos ideais da reforma agrária e, prestou-se, ainda, à 

produção de números fictícios de cumprimentos de metas do II PNRA. 

 O autor explica que a instituição da modalidade de PDS veio a flexibilizar – em favor 

das populações tradicionais – a proibição de se criar assentamentos em área de floresta. 

Porém, seu efetivo uso inverteu completamente essa vocação original. Podem-se constatar 

áreas imensas de assentamentos criados em locais absolutamente inapropriados para esse fim, 

mas com altíssimos interesses para as madeireiras, pois, justamente por serem de muito difícil 

acesso, são cobertas por florestas virgens. Entretanto, os assentamentos foram criados apenas 

no papel e dezenas de milhares de famílias foram homologadas em assentamentos que 

factualmente não existem, ou existem em lugares dos quais nunca ouviram falar e a dias de 
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viagem de onde vivem. A situação é agravada ainda mais, uma vez que ao não ocuparem os 

lotes dos assentamentos que lhes foram destinados, e em um número imenso de casos a 

ocupação é impossível, as famílias passarão então à condição de “Desistente”, e, conforme 

normativas oficiais do próprio Incra, como expressa a Norma de Execução nº 45, o assentado 

torna-se um ex-beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária e, portanto, 

impossibilitado de acessar o programa em nenhum outro lugar do Brasil. 

Da mesma forma como foram criados, alguns assentamentos foram inflacionados 

na sua capacidade para abrigar famílias, sem qualquer análise técnica ou, em alguns casos, 

contra elas, e portanto incompatível com a proposta do PDS. 

Torres denuncia o caso PAC Acontags, alvo da inflação de 186% em sua 

capacidade de famílias assentadas, é bastante explicativo de como acontece esse processo. 

Seu decreto de criação destinava 25 mil hectares a 500 famílias. Mesmo sem descontar as 

áreas com restrições legais ao uso intensivo, haveria uma porção (ideal) de 50 hectares por 

família, fração menor do que o módulo mínimo da região. No Quadro 4, aparece a relação de 

alguns PDS com a capacidade de suporte de famílias inflacionadas. 

Dos 97 Projetos de Assentamentos criados em 2006 pela SR30, 51 determinam 

área por família abaixo do módulo mínimo (Quadro 4). Isso demonstra como o PDS é 

utilizado para assentar famílias, mas sem sustentabilidade alguma. 

 

Assetamento Município 
Portaria de 

criação 

Capacidade 

original 

Capacidade 

Atual 

Aumento 

(em %) 

PDS Cocalino Itaituba 
nº 14 de 

5/10/2006 
41 100 143,90% 

PDS Maloca  Curuá 
nº 29 de 

28/11/2005 
299 

600 

 
100,67% 

PDS Serra Azul Monte Alegre 
nº 2 de 

19/10/2005 
460 760 65,22% 

PDS Brasília 
Novo Progresso/ 

Altamira 

nº 24de 

25/11/2005 
100 500 

400% 

 

PDS Sta. Rita 
Aveiro  

 

nº 40 de 

20/11/2005 
123 220 78,86% 

Quadro 4 - Assentamentos com a capacidade de suporte de famílias aumentada.(Fonte: TORRES, 2012, p.479) 

 

As áreas completamente desmatadas por gado e soja, e que constituem, em geral, 

latifúndios que agregam crimes de ordem ambiental, trabalho escravo e grilagem de terras 

públicas deveriam constituir as áreas destinadas à reforma agrária. Afinal, como afirma Torres 

(2012, p.435), são “terras próximas aos centros urbanos e às estradas, com melhores 
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condições de infraestrutura e logística, deveriam ser destinadas à criação de assentamentos, 

pois, não traria dano ambiental e ainda poderia gerar alguma recuperação, como a das 

matas ciliares, por exempl”o. 

 No Estado de São Paulo foram levantados alguns trabalhos acerca dos assentamentos 

dentro dessa modalidade. No Quadro 5, é apresentada a relação dos Projetos de Assentamento 

de Desenvolvimento Sustentável do Estado. Observa-se, novamente, que a grande maioria 

destina lotes inferiores aos módulos rurais estipulados nos municípios correspondentes. Dos 

dezoito assentamentos, apenas cinco destinam aéreas acima ou dentro dos critérios 

estipulados pela lei, para garantia de sustentabilidade das famílias.  

Souza(2012) trata da implementação do Assentamento Milton Santos, em Americana, 

interior do estado de São Paulo. Numa área de 105 ha foram assentadas 65famílias 

provenientes da região e de cidades próximas como Campinas, Hortolândia, Limeira e 

Sumaré. A cada família foram destinados 1,65 ha de terra, em média, sendo o módulo rural do 

município de 12 ha. Dentre as dificuldades de realização do assentamento, a autora cita os 

entraves e dificuldades organizacional e institucional inerentes ao INCRA para liberação e 

acesso às essas linhas de crédito para assegurar e promover uma instalação digna para as 

famílias assentadas. Destaca ainda, a área insuficiente para atender o nº famílias estipuladas 

pelo INCRA, e de acordo com o Relatório de Viabilidade Ambiental, corresponderia em 

análise preliminar, cerca de 90 famílias de trabalhadores rurais, sendo destinada e distribuída 

para um grupo de 73 famílias.  

Descontando a parcela que seria averbada como Reserva Legal (20% da área 

total), aos assentados, naquele momento, caberia uma pequena parte, de aproximadamente um 

hectare! O parcelamento foi realizado, ainda, em lotes individualizados, contribuindo em certa 

medida para não efetivação da proposta, pois um planejamento com prioridade na criação de 

áreas coletivas poderia ser, aos olhos da autora, uma forma de reduzir parte do problema. 

Severi & Pinto (2010) descrevem experiência semelhante no Assentamento Sepé 

Tiarajú, criado em 2004, no município de Serrana, em uma área aproximada de 797 hectares. 

A proposta do PDS-Sepé Tiaraju era reverter a situação de degradação ambiental da antiga 

Fazenda Santa Clara. Em 2007, visando dar cumprimento ao estipulado no PDS-Sepé Tiaraju, 

a Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto instaurou inquérito civil, a fim de firmar um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público de São Paulo, o INCRA e os 

beneficiários-concessionários (assentados). 
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Nome do Projeto Municpio Sede Area (ha) 
n. de famílias 

capacidade 

Famlias 

assentadas 
Fase 

Ato de criação obtenção ha/familia Modulo 

Rural Tipo  n.  data Forma data 

PDS SEPE TIARAJU SERRANA  797,7495   80 80 03 POR 046 20/09/2004 Compra e 08/12/2003 9,97 12 

PDS ASSENTAMENTO 

AGROAMBIENTAL ALVES, 

TEIXEIRA E 

PEREIRA 

ELDORADO 3.072,6781 72 65 03 POR 35  02/08/2005 Desapropria 20/04/2004 42,67 16 

PDS MANOEL NETO TAUBATE 378,9082 47 43 03 POR 62 29/11/2005  Desapropria  29/11/2005 8 20 

PDS OLGA BENÁRIO TREMEMBE   692,1220 64  53 03 POR 70 19/12/2005  Desapropria  29/12/2004 10,8 16 

PDS SANTA HELENA SAO CARLOS  98,8306 14 14 03  POR  71 27/12/2005 Adjudicação  30/03/2006 7 12 

PDS COMUNIDADE AGRARIA 21 

DE DEZEMBRO  

DESCALVADO   256,3979 19  18 03 POR 75 16/10/2006  Arrecadação 28/11/2005 13,5 12 

PDS EMERG. COMUNA DA TERRA 

MILTON SANTOS 

AMERICANA   103,4505 100  68 03  POR  52  11/07/2006  Arrecadação  24/01/1992 1,03 12 

PDS SÃO LUIZ 

(Assentamento D. Pedro Casaldáliga) 

CAJAMAR  123,0682 31  30 03  POR  56 27/07/2006  Compra e 26/01/2006 3,9 7 

PDS PROFESSOR LUIZ DE DAVID 

MACEDO 

APIAI  7.767,2200 87  68  03 POR  58 27/07/2006 Desapropria 28/03/2005 89,2 16 

PDS RIBEIRÃO DO PIO MIRACATU  406,1000 15  13 03  POR 78 24/11/2006 Cessão 30/03/2006 27,07 16 

PDS EMERGENCIAL BOA 

ESPERANÇA 

JOAO 

RAMALHO  

54,6900 29 29 03 POR  084 15/12/2006 Cessão 30/03/2006 1,88 24 

PDS EMERGENCIAL BOM JESUS IEPE  68,3000 37  36  03  POR 085 15/12/2006 Cessão  30/03/2006 1,84 24 

PDS DA BARRA RIBEIRAO 

PRETO  

1.548,  468  462 03 POR 21 20/06/2007  Desapropria 29/12/2004 3,3 10 

PDS AGROECOLÓGICO ITANHAEM  153,2656 15 05 03 POR 53 04/12/2007  Desapropria 12/04/2006 10 10 

PDS AGROECOLÓGICO HUGO 

MAZZILLI 

CACONDE  135,5369 22 20 03 POR 51 18/09/2008  Cessão 30/03/2006 6,1 22 

PDS ELIZABETH TEIXEIRA LIMEIRA  602,8676 150 104 03 POR 53 19/09/2008  Cessão 20/08/2008 4 10 

PDS COMUNIDADE AGRÁRIA 

AURORA 

DESCALVADO  533,3591 82 81 03 POR 68 10/11/2008 Cessão 20/10/2008 6,51 12 

Comuna da Terra D. Tomás Balduíno FRANCO DA 

ROCHA 

192 64  ITESP  3 7 

Quadro 5 - Relação dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo (2011) 

Legenda: 00 - Em Obtenção 01 - Pré-Projeto de Assentamento 02 - Assentamento em criação 03 - Assentamento Criado 04 - Assentamento em Instalação 05 - Assentamento 

em Estruturação 

Fonte: INCRA Relatório 0227, de  18/08/2011; Dados do Módulo Fiscal: INSTRUÇÃO ESPECIAL INCRA N.º 20 / 80. Aprovada pela Portaria/ MA 146/80 - DOU 12/6/80, 

Seção I p. 11.606. 
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4.3.3 Precedentes Legais e a área de desapropriação da SABESP 

 

De acordo com o Relatório de Viabilidade Ambiental do INCRA (2008), a situação 

jurídica da terra segundo registro imobiliário do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de São Paulo, SP, assim se apresenta: Comarca de São Paulo, Ofício do 18º Cartório de 

Registro de Imóveis, matrícula 41.650, Registro R-06 30.8.99, Livro 2,  Ano 1981, Área de 

117,7718 ha. A forma de aquisição é a desapropriação, de maneira que o INCRA deverá 

indenizar a SABESP, atual proprietária da área, pela aquisição do imóvel.  

A área pleiteada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fora 

desmembrada da Fazenda Ithayê e destinada à SABESP, por força do Decreto 43.124 de 25 

de maio de 1998 de São Paulo, com o intuito de implantar um aterro para Disposição Final 

dos Lodos das ETEs Anhangüera Leste e Oeste, como parte integrante do Sistema de Esgotos 

Sanitários, no município, conforme já apresentado acima. O mesmo decreto desapropriava 

ainda uma área de 549.343,50m² (quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e três 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), próxima à área pertencente à Fazenda 

Ithayê, pertencente à Eucatex S/A Indústria e Comércio, do ex-governador e ex-prefeito Paulo 

Maluf. 

Segundo o Engenheiro Agrônomo José Miguel Garrido Quevedo do INCRA-SP, 

responsável pelo Relatório de Viabilidade Ambiental do assentamento e, em parte, pelo 

acompanhamento do processo, a SABESP contesta o valor de indenização proposto pelo 

INCRA, o que prolonga a resolução da situação do assentamento. Isso porque há a 

possibilidade de contestação do valor em juízo, caso o proprietário expropriado sinta-se 

lesado nos valores discriminados pela avaliação do imóvel. 

É importante destacar que toda avaliação de um imóvel a ser desapropriado se dá pelo 

valor de mercado deste e que somadas ao valor do bem expropriado são incluídas, ainda, as 

verbas das despesas acarretadas pela desapropriação; juros compensatórios; juros moratórios; 

correção monetária e honorários advocatícios. Ademais, é necessário frisar que no caso de 

desapropriação pelo motivo de utilidade pública, como na circunstância da área requerida pela 

SABESP ou de interesse social, como no caso solicitado pelo INCRA à SABESP, o 

pagamento pelo Estado deve ser em dinheiro no ato da ação, seja no início ou no fim do 

processo judicial, e não em títulos da dívida pública, como quando ocorre a desapropriação de 

imóveis destinados à reforma agrária. Ou seja, a desapropriação pode garantir alta 

rentabilidade na negociação de terras e o jogo se prolongar em função disto. 
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Ora, a negociação não está pautada na desapropriação para fins de reforma agrária em 

função do descumprimento das condições previstas no art. 186 da Constituição Federal, que 

trata da função social da propriedade. Nessa situação, o valor comercial do imóvel não é 

considerado, o que pode fazer com que o proprietário não receba o valor que considera justo 

e, desse modo, tenha prejuízo. E não há indenização em dinheiro quando ocorre a 

desapropriação de imóveis destinados à reforma agrária, que é feito com títulos da dívida 

pública e cujo prazo para pagamento da indenização é de 20 anos. 

Entretanto, cabe aqui salientar que é, no mínimo, questionável o cumprimento da 

função social da propriedade no terreno da SABESP. A própria existência da mencionada 

“Estação de Tratamento de Esgoto Anhanguera Leste e Oeste” é assunto nebuloso, uma vez 

que não há registros de operação da mesma, nem ao menos da localização de sua estrutura 

física, portanto, ela simplesmente parece não existir! 

Consta em consulta ao site da SABESP, que o sistema principal de tratamento de 

esgoto da RMSP é formado por cinco Estações de Tratamento de Esgotos: ABC, Barueri, São 

Miguel, Parque Novo Mundo e Suzano. Inclui ainda, 21 sistemas isolados de ETE’s, operados 

pela SABESP, a saber: Pinhalzinho; Joanópolis; Piracaia; Nazaré; Mairiporã; Pirapora; 

Bandeirante e Jaraguá (na porção noroeste do município de São Paulo); Arujá, Biritiba, 

Remédios, Salesópolis, Ribeirão, Rio Grande da Serra; Cipó, Embu, CDP Itapecerica, Cotia; 

além de mais três Estações de Flotação: Horto, Ibirapuera e Aclimação.  

Conforme divulgada no sítio oficial da SABESP
32

, estão sendo construídas três 

Estações de Tratamento de Esgoto, em Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha, a 

serem entregues em 2014, e ainda em 2013 serão licitadas as obras que vão tratar o esgoto da 

cidade de Cajamar, constituído por três sistemas: Sede, Jordanésia e Polvilho (Whately & 

Diniz, 2007). Não há, novamente, referência alguma da ETE Anhanguera Leste e Oeste. 

Também não há como afirmar que os sistemas isolados Bandeirantes e Jaraguá pudessem 

compor a tal ETE, porém com nomenclatura diversa desta. 

Outra questão polêmica é o destino do lodo das ETES. De acordo com o Plano de 

Saneamento Básico de São Paulo (2010), os resíduos sólidos gerados nas ETEs da RMSP 

atualmente são destinados aos aterros sanitários privados CDR Essencis e CDR Pedreira, 

conforme Termo de Cooperação Técnica nº 001/SES/07, entre Sabesp e Prefeitura Municipal 

de São Paulo, que tem como objeto o recebimento e tratamento por parte da Sabesp dos 

resíduos líquidos (chorume) proveniente dos aterros sanitários municipais e, em contrapartida, 

                                                           

 
32 Investimentos da Sabesp garantem mais água e esgoto tratado para a região norte da Grande SP. 27/03/2013  
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o recebimento por parte da Prefeitura nos aterros que operam e nos que vierem a operar ou 

contratar, o material gradeado e peneirado, areia e lodo desidratado das estações de tratamento 

de esgotos sanitários operados pela Sabesp. Para tanto, as ETEs possuem os CADRIs - 

Certificado de Aprovação de Destinação de Resíduos Industriais, emitidos pela Cetesb. 

Portanto, nada é tratado a respeito da existência de aterros específicos operados pela 

SABESP, para a destinação final do lodo das ETES, como descrito ser o objetivo da 

desapropriação da área ocupada pela Comuna da Terra “Irmã Alberta”. 

Nesse sentido, é plausível o questionamento tanto da real necessidade da 

desapropriação para os fins objetivados em tal decreto, como a respeito do cumprimento da 

função social da propriedade destinada à SABESP. O imóvel estava completamente 

abandonado quando ocupado pelo MST em 2002. Passados quatro anos desde a data do 

decreto de desapropriação não havia sido destinado uso algum ao imóvel. O processo 

prolonga-se por onze anos na justiça, se somados desde a data do decreto, a área está em 

litígio há pelo menos quinze anos. Sem a regularização da área, os camponeses não 

conseguem acessar os créditos destinados à Agricultura Familiar e o escoamento da produção 

é dificultado pela falta de documentação da terra, pois não é possível a formalização de uma 

Associação de Produtores, para a emissão de notas, por exemplo. 

 Outro ponto é a compatibilidade das atividades propostas de ambos os 

empreendimentos em relação ao zoneamento do município. O Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo, Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002, designou duas grandes 

Macrozonas: a de Estruturação e Qualificação Urbana e a de Proteção Ambiental. As áreas 

rurais do município constituem-se naquelas destinadas ao desenvolvimento de atividades 

vinculadas à produção agrícola, silvicultura, pecuária, extração mineral, agroindustrial e 

atividades definidas pelo Plano de Manejo para as unidades de conservação visando ao uso 

sustentável, à preservação e à contemplação do meio ambiente, delimitadas no território 

como: Zona Especial de Proteção Agrícola e de Extração Mineral (ZEPAG); Zona de 

Proteção e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS); Zona Específica de Preservação (ZEP) e 

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), esta última quando situada na Macrozona de 

Proteção Ambiental.  

De acordo com o Plano Regional Estratégico (PRE) da Subprefeitura de Perus, a 

Comuna da Terra “Irmã Alberta” está contida na Macrozona de Proteção Ambiental, e nas 

Macroáreas de Uso Sustentável e de Conservação e Recuperação, conforme dispõe o artigo 

152 e 153 do Plano Diretor Estratégico (PDE), compreendendo parte do distrito de Perus e de 

Anhanguera.  
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Especificamente, situa-se na sua maior parte na Zona Especial de Preservação 

Ambiental (ZEPAM), e englobando uma faixa longitudinal na porção oriental do 

assentamento na Zona Especial de Lazer e Turismo (ZLT). É ainda limítrofe à Zona Mista de 

Proteção Ambiental (ZM-p), que engloba as chácaras do Bairro Maria Trindade, a leste. 

Nas ZEPAM são permitidas as atividades classificadas como usos não residenciais 

ambientalmente compatíveis com o desenvolvimento urbano sustentável, no grupo de 

atividades de pesquisa, ecoturismo e educação ambiental e, ainda, a construção de uma única 

residência por lote ou gleba. 

Portanto, há uma maior compatibilidade de uso pela proposta da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”, do que proposto pela SABESP. Por sua vez, o não cumprimento da função 

social é estabelecido de forma objetiva, no art. 13 do PDE do Município de São Paulo:  

 

Art. 13 - Para os fins estabelecidos no artigo 182 da Constituição da República, não 

cumprem a função social da propriedade urbana, por não atender às exigências de 

ordenação da Cidade, terrenos ou glebas totalmente desocupados, ou onde o 

coeficiente de aproveitamento mínimo não tenha sido atingido, ressalvadas as 

exceções previstas nesta lei, sendo passíveis, sucessivamente, de parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, Imposto Predial e Territorial Urbano 

progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em títulos, com base nos 

artigos 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da 

Cidade. 

 

De forma que os interesses vinculados à área parecem estar mais ligados ao processo 

de manutenção da terra como reserva de valor por parte da SABESP, do que para o 

cumprimento do que foi tratado no decreto. Saíram beneficiados tanto os que tiveram as terras 

indenizadas quanto a SABESP, que sustenta a insolubilidade do caso, enquanto a área se 

valoriza tanto no mercado de terras como à medida que os próprios camponeses vão 

agregando benfeitorias à área, em termos de abertura e manutenção de estradas, das reservas 

naturais, e serviços básicos de infraestrutura.  

 

4.3.4 A Luta dos Acampados 
 

Vastella et al.(s/d) descrevem que a Comuna da Terra “Irmã Alberta”, assim 

denominada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), teve sua origem 

pautada na reunião de moradores de rua da cidade de São Paulo, que, organizados pela Frente 

de Massa do MST, ocuparam na madrugada de 20 de julho de 2002, o terreno pertencente à 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), conhecido como 
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Fazenda Ithayê, no extremo noroeste da cidade, divisa com os municípios de Cajamar e 

Santana de Parnaíba. 

Irmã Alberta é uma freira da igreja católica, italiana que veio ao Brasil a mais de 

quarenta anos, com histórico de participação de luta pela terra em Goiás na época da ditadura 

militar. Atuou, ainda, na defesa dos camponeses que integravam as ligas camponesas. Mora, 

atualmente, em São Paulo e participa da CPT, além dos trabalhos que faz com as freiras de 

sua congregação no cuidado com moradores em situação de rua. 

O espaço do assentamento é dividido em 04 núcleos, cada qual constituído por 10 

famílias distribuídas em lotes individuais de 5.000m
2
 de área (Figura 19). Exceção ao Núcleo 

01, que possui apenas 07 famílias. Há espaços coletivos em construções bastante rústicas e 

improvisadas, como o barracão para assembleias, a farmácia e cozinha coletiva, localizadas na 

área social da Comuna. As áreas de produção coletiva ficam dentro de cada núcleo que estão 

distribuídos na área da fazenda. Cada família pode usufruir cerca de 10.000 m
2
 nessa área, 

para plantio próprio. Entretanto, apenas uma parcela consegue utilizar toda essa extensão e 

algumas famílias simplesmente nem tem a possibilidade de usufruto, devido a precariedade de 

condições materiais para garantir o plantio, pois não possuem outra fonte de renda. 

Há também cinco setores - de produção; educação; cultura, esporte e juventude; 

comunicação e saúde – para a garantia da organização do “assentamento” 
 33

. De cada núcleo 

de família é definido um ou dois coordenadores e de cada setor dois coordenadores, que são 

organizados em duas frentes de atuação: frente de assentamento e frente de massificação. 

No início do ano de 2008 foram realizadas várias ações e atos, para garantir a 

desapropriação da fazenda e a oficialização do assentamento. Reuniram-se, então, INCRA, 

ITESP e SABESP, e para se chegar ao valor de desapropriação da área a ser repassado à 

SABESP – ponto de maior impasse - foram desmembrados seis hectares de terra, que no atual 

zoneamento são considerados zona industrial e tem um valor muito elevado. 

Atualmente, a Comuna da Terra “Irmã Alberta” conta com 37 famílias, que não 

tiveram e não tem acesso a forma alguma de crédito por parte do Estado, nem para a garantia 

de suas moradias, nem para a garantia da produção agrícola. Contam apenas com auxílio 

esporádico extraoficial por parte da CPT (Comissão Pastoral da Terra), entidades não 

governamentais, universidades e claro, do próprio MST, mas que, infelizmente não garante a 

continuidade da produção agrícola da maior parte das famílias. 
                                                           

 
33 A Comuna da Terra “Irmã Alberta”, embora seja considerada como um assentamento pelas famílias e pela direção do 

MST, ainda está em processo de regularização pelo INCRA. Portanto, oficialmente não pode ainda ser designado como 

Assentamento, e não recebeu ou recebe qualquer financiamento ou participa de programa algum de apoio à agricultura 

familiar do Estado, como o PRONAF. 
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Figura 19 - Disposição dos lotes, núcleos e áreas de produção coletiva da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e 

Proprietários Vizinhos ao assentamento rural. 

 

Observa-se que as famílias que detêm a possibilidade de contar com recursos de outras 

fontes, como trabalhos que constituam fonte de renda fora do assentamento, apoio familiar e 

ou aposentadoria, conseguem de alguma maneira desenvolver certa produção. 

Ademais, aqueles que de alguma maneira já possuíam experiência anterior na terra, 

sobretudo na infância e adolescência ou ainda quando mais jovens, conseguem desempenhar 

com maior facilidade o manejo do lote e produzir não apenas para sua subsistência como um 

excedente para a comercialização. Entretanto, aqueles que vieram da cidade,  de condições 

precárias de moradia e de trabalho, mal conseguem produzir aquilo que lhes é necessário à 

sobrevivência. 

Parte da produção excedente das famílias que conseguiam tal produção destinava-se à 

CONAB, entretanto, por não possuírem o registro oficial de assentamento, não conseguem 

emitir nota para o escoamento dos seus produtos. Atualmente, algumas famílias participam de 
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uma parceria com a Cooperativa de Consumo ComerAtivaMente, que organiza cestas de 

produtos agrícolas orgânicos, fornecidos pelos assentados, e abastecem uma rede de 

consumidores previamente cadastrados, a fim de estabelecer relações diretas com os 

produtores. Dessa maneira, algumas famílias conseguem obter renda e garantem, assim, parte 

de sua sobrevivência. 

A regularização do assentamento ainda passa por entraves burocráticos e políticos, 

agravando ainda mais a situação das famílias, que há 11 anos ocupam a área. 

 

4.3.5 Os sistemas produtivos da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
 

 

 No período de 2011 e 2012 foram realizadas entrevistas qualitativas, cujo modelo 

segue nos Anexos, para o levantamento de dados referentes aos sistemas produtivos adotados 

nos lotes individuais e nas áreas de produção coletiva; caracterização do meio físico; bem 

como o perfil socioeconômico das famílias. Alguns moradores negaram-se a responder e 

outros estavam ausentes nos dias de campo.  

A área de produção coletiva destinada a cada família assentada equivale a 10.000 m
2
, 

em geral, agrupadas em áreas contíguas em cada núcleo do assentamento. A área de produção 

individual corresponde a cerca de 5.000 m
2
.  

 Embora a Comuna da Terra tenha em sua proposta a busca por um modelo de 

agricultura menos agressivo ao meio ambiente, confere-se que o modelo de agricultura 

convencional pautado no uso de insumos sintéticos, sementes híbridas, manejo convencionais, 

como o gradeamento e tombamento do solo é a prática mais usual por parte dos assentados. 

Há ainda, a aplicação de corretivos de acidez e adubação, que ocorrem antes do plantio 

subsequente. As informações acerca dos insumos empregados foi sintetizada no Gráfico 01, a 

seguir. 

 Nota-se que há uma combinação de técnicas convencionais, como o uso de herbicidas 

e fertilizantes químicos, e de técnicas advindas do sistema de produção orgânica, como o uso 

de caldas e da adubação verde, por exemplo. 
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 Gráfico 1 - Tipos de insumos utilizados na produção agrícola, na Comuna da Terra “Irmã Alberta” e 

respectivos núcleos, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

  A prática da agricultura orgânica é expressiva, sobretudo nos Núcleos 02 e 03, que 

apresentam melhores condições topográficas, não necessariamente edáficas, além de 
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constituírem, inclusive, famílias mais articuladas em torno da produção excedente e não 

somente de subsistência, como no caso do Núcleo 04 (Gráfico 02). 

 

 
 

  

Gráfico 2 - Relação dos sistemas produtivos utilizados na Comuna da Terra “Irmã Alberta” e respectivos 

núcleos, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

 A maior parte da produção é destinada ao próprio consumo, sobretudo hortaliças, 

legumes e frutas, sendo o excedente comercializado. Entretanto, algumas famílias dedicam-se 

à comercialização desses gêneros alimentícios, além da produção de grãos, principalmente 

feijão e milho, cultivados nas áreas de produção coletiva do assentamento (Gráfico 03). 
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Gráfico 3 - Principais atividades agropecuárias desenvolvidas pelas famílias da Comuna da Terra “Irmã 

Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP 
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 Em termos de aproveitamento da área de produção coletiva, nota-se que, 

principalmente, as famílias do Núcleo 01 e 02 utilizam mais intensamente essa área (Gráfico 

04). Uma das razões pode estar relacionada ao fato de serem as regiões com topografia mais 

favorável para a utilização de maquinário no preparo do solo, facilitando o plantio em áreas 

mais extensas. 

 

  
 

 

Gráfico 4 - Percentual de famílias que trabalham na área de produção coletiva, na Comuna da Terra “Irmã 

Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

 Os moradores do Núcleo 04 justificam a subutilização dessas áreas devido à distância 

dos lotes individuais em relação à área de produção coletiva e às dificuldades topográficas do 

terreno, que impedem o uso de maquinário na preparação do solo. Destacam, ainda, que a 

lavoura na área coletiva é caracteristicamente inferior, em termos de qualidade e apresentação 

do produto, configurando num valor comercial reduzido. De fato, como serão discutidos mais 

à frente, os solos dessa região do assentamento são mais rasos e pedregosos e possuem 

impeditivos naturais a uma produção mais vigorosa. 

 A adoção da agricultura orgânica como princípio é opção de poucos. Muitos a 

praticam por falta de alternativa, na ausência de recursos que disponibilize o acesso aos 

insumos modernos. Estamos aqui, diante do quadro que trata Caporal & Costabeber (2004): 

          Produz            Não Produz    Sem Dados 
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É preciso ter clareza que a agricultura ecológica e a agricultura orgânica, entre 

outras denominações existentes, conceitual e empiricamente, em geral, são o 

resultado da aplicação de técnicas e métodos diferenciados dos pacotes 

convencionais, normalmente estabelecidos de acordo e em função de regulamentos e 

regras que orientam a produção e impõem limites ao uso de certos tipos de insumos 

e a liberdade para o uso de outros (...) uma agricultura que trata apenas de substituir 

insumos químicos convencionais por insumos “alternativos”, “ecológicos” ou 

“orgânicos” não necessariamente será uma agricultura ecológica, em sentido mais 

amplo (...) a simples substituição de agroquímicos por adubos orgânicos mal 

manejados pode não ser a solução, podendo inclusive causar outro tipo de 

contaminação. (Caporal & Costabeber , 2004,p.10) 

 

De fato, embora haja um manejo diferenciado da proposta convencional de produção 

agrícola, não necessariamente estamos diante de um manejo mais holístico e “sustentável” dos 

recursos naturais. 

Em relação ao escoamento da produção (Gráfico 05), percebe-se que a produção para 

subsistência é de peso preponderante, embora muitos pratiquem a venda direta dos seus 

produtos e alguns poucos consigam via convênio com a CONAB, através do encaminhamento 

dos gêneros alimentícios em parceria com outros assentamentos em situação já regularizada, o 

que torna viável tal transação comercial. Isso porque, sem a legitimação da posse da terra, a 

formação de uma Associação entre os camponeses da Comuna da Terra “Irmã Alberta” não é 

permitida, e é necessária a existência de tal entidade para a emissão de nota fiscal, por 

exemplo, que é exigida na comercialização dos produtos com a CONAB. 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 5 – Escoamento da produção na Comuna da Terra “Irmã Alberta” e seus respectivos núcleos, distrito de 

Perus, município de São Paulo/SP. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada nesse trabalho de pesquisa desenvolveu-se a partir de dois 

eixos principais, sendo um ligado ao levantamento e análise do meio físico da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” e outro relacionado à discussão histórica da estrutura agrária da região 

em que se insere o assentamento e seus desdobramentos socioterritoriais, lesgislativos e 

políticos, servindo de pano de fundo para o debate acerca da sustentabilidade do projeto de 

assentamento proposto pelo INCRA e pelo MST. 

 

5.1 Levantamento Detalhado e Análise do Meio Físico da CT “Irmã Alberta” 
 

A caracterização do meio físico da Comuna da Terra “Irmã Alberta” compreendeu 

diversas etapas. Desde a elaboração de materiais cartográficos regionais e de detalhe; 

levantamentos de campo e sensoriamento remoto, em função do detalhamento morfográfico, 

pedológico e da cobertura e uso da terra (1962-2011) da Comuna da Terra “Irmã Alberta”; à 

caracterização do comportamento morfológico dos solos, de acordo com o uso e manejo 

empregados pelos camponeses; análises químicas e físicas dos solos; e, finalmente, avaliação 

da potabilidade da água dos poços e principais corpos d’água do assentamento. 

Na primeira etapa, realizada em gabinete, efetuaram-se levantamentos bibliográficos e 

dos materiais cartográficos pré-existentes, tanto do ponto de vista regional quanto de detalhe. 

Os produtos cartográficos regionais envolveram a elaboração dos cartogramas de hidrografia, 

vegetação, clima, geologia, geomorfologia, pedologia e geotecnia apresentados no item 4.1 do 

trabalho, referentes à caracterização da área de estudo. 

Os materiais cartográficos de detalhe abrangeram tanto a confecção dos mapas 

temáticos de base – topográfico, hipsométrico, clinográfico, de orientação de vertentes e 

geológico –, quanto a vetorização do material disponibilizado pelo INCRA, preparados em 

função do Relatório de Viabilidade Ambiental do assentamento. Estão incluídos nessa 

categoria: a Carta de Capacidade de Uso da Terra; o Plano de Uso do Assentamento e a Carta 

das Áreas de Proteção Permanente e Reserva Legal. Estes documentos permitiram uma 

primeira aproximação das potencialidades e fragilidades do meio físico do assentamento. 

A segunda etapa compreendeu a realização de trabalhos de reconhecimento de campo 

e entrevistas com as famílias. Nas conversas estabelecidas com cada família buscou-se a 

caracterização dos sistemas produtivos utilizados no assentamento, assim como, dos 

problemas e potencialidades do meio físico. Registraram-se as técnicas de manejos agrícola 

adotadas e informações a respeito do tratamento de resíduos sólidos e esgoto.  Foram, ainda, 
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georreferenciados e mapeados os poços e fossas existentes nos lotes e espaços de uso comum. 

Essas informações organizadas possibilitaram a seleção das áreas, onde deveriam ser abertas 

as trincheiras, e coletadas amostras para análise dos solos, bem como dos locais de coleta para 

análise de potabilidade da água.  

Na terceira etapa incluíram-se os trabalhos de sensoriamento remoto; levantamento e 

confirmação, através de trabalhos de campo, dos atributos e chaves de identificação utilizadas 

na fotointerpretação; e, finalmente, a confecção das cartas temáticas de morfografia, 

pedologia semidetalhada  e uso da terra da Comuna da Terra “Irmã Alberta”. Para finalizar a 

carta pedológica detalhada foram utilizadas, também, as informações obtidas das análises 

laboratoriais de química e física dos solos. 

A quarta etapa referiu-se à caracterização do comportamento morfológico dos solos, 

em função do uso e manejo empregados pelos camponeses. O estudo e a apresentação dessas 

informações foram realizados a partir da metodologia do Perfil Cultural adaptada de Henin et. 

al. (1976) e da proposta exposta por Tavares et. al. (1999). Foram descritos diversos perfis em 

barranco, realizadas tradagens e abertas trincheiras em duas topossequências principais. 

Desses pontos foram coletadas amostras de solo para análise química, sobretudo, dados de 

fertilidade; e para análise física, com intuito de obter informações de granulometria dos 

horizontes. Estas determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de Análises de 

Solo/ESALQ/USP. Alguns dos dados obtidos aqui foram correlacionados e utilizados para o 

fechamento e confirmação das classes de solo, da Carta Pedológica de Detalhe. 

Finalmente, numa quinta e última etapa foi feita a avaliação da potabilidade da água 

dos poços e principais corpos d’água do assentamento, sendo realizadas novas incursões a 

campo e colhidas amostras, posteriormente enviadas e analisadas no laboratório da 

Engenharia Sanitária e Ambiental/Politécnica/USP. De acordo com o resultado dessas 

informações foram estabelecidas classes de contaminação desses pontos, apresentados em 

tabelas e na Carta de Situação dos Poços e Corpos d’água da Comuna da Terra “Irmã 

Alberta”.  
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5.2 Materiais Cartográficos 
 

5.2.1 Carta Topográfica 
 

As cartas topográficas da EMPLASA, escala 1:10.000, serviram de base para a 

elaboração dos produtos cartográficos apresentados. Elas foram georreferenciadas através do 

programa ERDAS 8.3.1 e tiveram as curvas de nível, pontos cotados e hidrografia vetorizadas 

a partir do programa ArcGIS 9.3, gerando a Carta Topográfica da área de estudo (Mapa 02). 

Através desse mesmo programa foi possível conceber automaticamente as Cartas 

Hipsométrica, Clinográfica e de Orientação de Vertentes, a partir da Carta Topográfica 

produzida num primeiro momento. 

Foram utilizadas as cartas topográficas da EMPLASA da Região Metropolitana de São 

Paulo (1981), na escala 1:10.000, quais sejam: “Parque Panorama” (SF-23-Y-C-III-SE-A); 

“Morro do Tico-Tico” (SF-23-Y-C-III-SE-B); “Morro do Botucaruvu” (SF-23-Y-C-III-SE-C) 

e “Pico do Jaraguá” (SF-23-Y-C-III-SE-D). 

5.2.2 Carta Hipsométrica 
 

A Carta Hipsométrica (Mapa 03) foi elaborada automaticamente através do software 

ArcGIS 9.3. A hipsometria permite reconhecer alguns dos prováveis fenômenos relacionados 

ao relevo, quando associado à informação de outros componentes naturais.  

Foram delimitados oito compartimentos topográficos, agrupados de 15 em 15m, uma 

vez que assim distribuídos, destacavam grupos que facilitariam a leitura da arquitetura do 

relevo. 

 As classes definidas foram: 

<720m 765-780m 

720-735m 780-795m 

735-750m 795-810m 

750-765m >810m 

5.2.3 Carta Clinográfica 

 

Da mesma maneira que a Carta Hipsométrica, a Carta Clinográfica foi desenvolvida 

automaticamente através software ArcGIS 9.3, a partir da base topográfica e da Carta 

Hipsométrica. As cartas de declividades representam as medidas do gradiente de declividade 

do terreno, e são obtidas pelo valor percentual da diferença de altitude e pela distância 

horizontal do terreno. 
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A declividade ou “Gradiente” é um dos fatores de maior influência nos processos 

ligados às condições de risco. A partir da associação com outros elementos do meio físico 

subsidiam a avaliação das condições de susceptibilidade de processos ligados à fragilidade do 

meio físico. 

A princípio, foram definidas 06 classes de declividade, a partir da proposta do Plano 

de Informação de Declividades do Planejamento e da Modernização de Gestão Pública do 

Estado do Tocantins
34

 (Mapa 04), que caracteriza o relevo, fornece indicações quanto às 

possibilidades de práticas agrícolas e de processos erosivos. Essa proposta é uma adaptação 

da metodologia desenvolvida por Lepsch et al. (1983), que é a mesma utilizada pelo INCRA 

apresentada no Estudo/Relatório de Viabilidade Ambiental do INCRA, e também reproduzida 

neste trabalho. 

 O Quadro 6 apresenta a descrição das classes, conforme descrito no Plano de 

Informação de Declividades, acrescentado de alguns dados importantes das classes de 

declividade definidas por HERZ, R. e DE BIASI, M. (1989) : 

 

CLASSES % Especificações 

A = ou < 5% 

predominância de áreas com declives suaves, nos quais, na maior parte dos 

solos, o escoamento superficial é lento ou médio; sem maiores impeditivos 

de máquina agrícola; para solos muito erodíveis com comprimentos de 

rampa muito longos, práticas complexas de conservação podem ser 

necessárias, tais como sistemas de terraços e faixas de retenção. 

B 
> 5% 

= < 10% 

predominância de áreas com superfícies inclinadas, geralmente com relevo 

ondulado, nos quais o escoamento superficial, para a maior parte dos solos, 

é médio ou rápido. Sem maiores impeditivos para uso de máquina agrícola. 

Erosão hídrica controlada com práticas simples. 

C 
> 10% 

= < 15% 

predominância de áreas inclinadas ou colinosas, onde o escoamento 

superficial é rápido na maior parte dos solos. A maior parte das máquinas 

agrícolas pode ser usada. Solos desta classe são facilmente erodíveis, 

exceto aqueles muito permeáveis e não muito arenosos, como alguns 

latossolos. Em todas estas situações, práticas de conservação do solo são 

recomendadas e necessárias. 

D 
> 15% 

= < 30% 

predominância de áreas inclinadas a fortemente inclinadas, cujo 

escoamento superficial é rápido a muito rápido na maior parte dos solos. 

Podem ser trabalhados mecanicamente, apenas em curvas de nível por 

máquinas simples de tração animal ou com limitações e cuidados especiais 

por tratores de esteira. Em terras nessa situação não é recomendável a 

prática de agricultura intensiva. São mais indicadas para pastagem natural 

e/ou silvicultura. 

E 
> 30% 

= < 45% 

predominância de áreas fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial 

é muito rápido. Os solos podem ser trabalhados mecanicamente somente 

por máquinas simples de tração animal, assim mesmo com sérias 

limitações. Terras nessa situação são impróprias para a agricultura e 

restritas para pastagem. São mais indicadas para silvicultura. De acordo 

com HERZ, R. e DE BIASI, M. 1989, o Código Florestal, fixa o limite de 

25º (47%), como limite de corte raso, a partir do qual a exploração só será 

                                                           

 
34

 Disponível em http://www.seplan.to.gov.br 

http://www.seplan.to.gov.br/
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CLASSES % Especificações 

permitida se sustentada por cobertura de florestas. Lei N.º 4771/65 de 

15/09/65. 

F > 45% 

predominância de áreas íngremes, de regiões montanhosas, onde nenhum 

tipo de máquina agrícola pode trafegar. O escoamento superficial é sempre 

muito rápido e os solos, extremamente suscetíveis à erosão hídrica. Não 

podem ser trabalhados mecanicamente, nem mesmo pelas máquinas 

simples de tração animal; somente trabalháveis com instrumentos e 

ferramentas manuais. Terras nessa situação são inadequadas para o uso 

agrícola. Segundo HERZ, R. e DE BIASI, M. (1989), o artigo 10 do 

Código Florestal prevê que na faixa situada entre 25º (47%) a 45º (100%), 

"não é permitida a derrubada de florestas, só sendo tolerada a extração de 

toros, quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos 

permanentes". 

   
Quadro 6- Classes de Declividade segundo Plano de Informação de Declividades do Planejamento e da 

Modernização de Gestão Pública do Estado do Tocantins 

 

A proposta é interessante e didática por fornecer possibilidades e restrições de uso, e, 

assim, auxiliar nas tomadas de decisão das técnicas a serem empregadas no manejo e 

conservação do relevo e solos. A correlação de informações dos processos do meio físico 

permite subsidiar o planejamento das áreas do assentamento e apontar áreas com potencial de 

fragilidade.  

Entretanto, para uma análise mais crítica da Carta de Capacidade de Uso da Terra 

elaborada pelo INCRA, e posterior discussão da Viabilidade Ambiental do Assentamento do 

ponto de vista institucional, resgatou-se a proposta da metodologia adotada por este órgão e 

empregada na elaboração de tal carta (Mapa 05), que entre outras informações para a 

classificação de uso, considera as classes de declividade, descritas no Quadro 07. Sendo 

assim, foram elaboradas duas cartas clinográficas (Mapas 04 e 05). 

 

  CLASSES %   CLASSES % 

A 
< 2% 

 
E 15 a 45% 

B 
2 a 5% 

 
F 45 a 70% 

C 
5 a 10% 

 
G >70% 

D 10 a 15%   

    

 

Quadro 7 - Classes de Declividade utilizadas como parâmetros para a confecção da Carta de 

Capacidade de Uso da Terra, conforme Lepsch et al (1983)  adotados por INCRA 

(2008). 

 

5.2.4 Carta de Orientação de Vertentes 
 

Como nos casos das Cartas Hipsométrica e Clinográfica, a Carta de Orientação de 

Vertentes (Mapa 06) também foi gerada pelo programa ArcGIS 9.3, a partir da carta 
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topográfica. Adotaram-se as classes de orientação de vertentes preconizadas por Di Biase 

(1977), construídas com base em um octógono, cujas faces correspondem a intervalos de 45° 

em um círculo graduado, voltados para N, NE, E, SE, S, SW, W e NW, no sentido horário. 

Seguindo o padrão de cores adotado no trabalho de Oliveira (2001) procurou-se 

estabelecer às faces cores quentes ou frias, em tons pastel, conforme exposição à insolação. 

Isso permitiu a visualização rápida dos setores de vertente voltados para as diferentes direções 

de referência, e o conhecimento de que determinada face recebe mais ou menos radiação 

solar. 

Nos tons entre amarelo e marrom procuram dar uma ideia do percurso do sol entre a 

manhã e o final da tarde, com respectiva quantidade de radiação. As cores frias indicam face 

pouco ou nada exposta. A análise da orientação de vertentes de uma determinada área 

constitui-se em instrumento eficaz para avaliar o grau de insolação e o nível de umidade a que 

estão expostas.  

 

5.2.5 Carta das Áreas de Proteção Permanente e Reserva Legal – INCRA 

 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Ambiental do Assentamento Ithayê, elaborado 

pelo INCRA (2008), foi proposto um Plano de Uso do Assentamento, sinalizando as áreas de 

Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente (Mapa 07). 

Dessa forma as manchas respectivas às áreas de proteção foram destacadas em um 

material cartográfico específico, a fim de facilitar a visualização dos mesmo, especificando a 

fitofisionomia e os estádios de regeneração dessas áreas. 

 

5.2.6 Carta Geológica 

 

A Carta Geológica (Mapa 08) fornece elementos importantes para a leitura da 

dinâmica e os processos relacionados ao tipo de substrato rochoso e os materiais dele 

derivados, assim como quanto à estabilidade e presença de falhas, diques e outros elementos 

de natureza geotécnica e geológica.  

Para sua elaboração buscou-se documentos com o maior detalhe possível, sendo 

encontrada a Carta Geológica da Região Metropolitana de São Paulo (1984) elaborado pela 

EMPLASA, na escala 1:50.000: Folha 33 (SF-23-Y-C-VI-2) e Folha 43 (SF-23-Y-C-VI-1). 

As informações obtidas desta carta foram confrontadas com a Carta Geológica da RMSP 

(1980). Adotou-se esta carta da EMPLASA como base, que foi escaneada, georreferenciada e 
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as manchas vetorizadas no programa ArcGIS 9.3. As cores foram adotadas da Carta 

Geológica da RMSP da EMPLASA (1980), na escala 1:100.000. 

 

5.2.7 Carta de Uso da Terra Atual  

 

A Carta de Uso da Terra Atual (Mapa 09) foi elaborada, a partir da interpretação da 

imagem de satélite disponibiolizada pelo Google Maps 2008, tendo como apoio as fotografias 

áreas da área de estudo do ano de 1994, usada como auxiliar no reconhecimento dos 

diferentes de tipos usos, na definição de padrões, e da necessária verificação em campo. 

 Foram individualizadas 14 categorias de uso da terra: vegetação arbórea; vegetação 

inicial (capoeira); pasto sujo; agricultura de subsistência associada a pasto; agricultura de 

subsistência; solo exposto; loteamento de baixo padrão; loteamento de baixo padrão em área 

de APP; chácaras; loteamento (ocupação esparsa); ocupação residencial; arruamento; 

corte/aterro rodovia; galpões industriais. 

 A categoria de loteamento de baixo padrão agregam alta densidade de residências em 

lotes pequenos, normalmente de 100 a 150m
2
, auto-construídas, em sua grande maioria, com 

arruamentos precários ou de terra, sem saneamento básico adequado. As áreas de baixo 

padrão que ocupam cabeceiras de drenagem e vales, portanto, Áreas de Preservação 

Permanente, com resquícios significativos de mata secundária foram agrupadas em categoria 

separada. As chácaras sugerem uma ocupação de médio/alto padrão, com edificações 

esparsas, áreas de pomar e mata. A área de ocupação residencial agrega residências 

consolidadas a mais tempo na área e apresentam baixo/médio padrão. 

 

5.2.8 Plano de Uso do Assentamento – INCRA 

 

Considerando a importância do Plano de Uso do Assentamento elaborado pelo INCRA 

(2008) e que norteará a implantação dos sistemas produtivos no assentamento, nos propomos 

fazer uma análise crítica da proposta elaborada pelo INCRA. 

Dessa forma, as classes de uso foram  melhores detalhadas que o original, e acrescidas 

da delimitação dos lotes e identificação dos núcleos e áreas de produção coletiva (Mapa 10). 

As áreas de Reserva Legal foram discriminadas, a fim de apresentar os estágios de 

preservação e regeneração da vegetação secundária. Assim como foram esclarecidas as áreas 

de agricultura de subsistência associadas às áreas de pastagens e de eucalipto. 
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5.2.9 Carta de Capacidade de Uso da Terra – INCRA 

 

A capacidade de uso das terras fornece as possibilidades e limitações das mesmas, 

conceituando a sua adaptabilidade para diversos fins. Para compor o Estudo/ Relatório de 

Viabilidade Ambiental do Assentamento Ithayê (2008), denominado Comuna da Terra “Irmã 

Alberta” pelo MST, o INCRA elaborou tal produto cartográfico, conforme a classificação do 

pesquisador norte-americano E. A. NORTON, adaptada por Lepsch et al. (1983) às condições 

brasileiras. 

Segundo Bertolini e Bellinazzi Jr. (1991, p.2), a Carta de Capacidade de Uso da Terra 

“encerra os efeitos do meio físico na aptidão das terras para serem exploradas, sem sofrerem 

danos consideráveis por desgaste e empobrecimento por cultivos anuais, permanentes, 

pastagens, reflorestamentos ou vida silvestre”. 

 Houve a preocupação de reproduzir o material gerado pelo INCRA, para pautar a 

discussão das classes de uso definidas conforme os atributos da metodologia adotada. Dessa 

forma, a carta original foi georreferenciada e as manchas correspondentes a cada classe foram 

vetorizadas, através do programa ArcGIS 9.3 (Mapa11). 

 De acordo com Lepsch et al (1983), os critérios para determinação da capacidade de 

uso, deve relacionar os fatores que  maior influência têm sobre o uso da terra, destacando-se a 

natureza do solo, a declividade, a erosão, a drenagem e o clima, devendo, pois, serem 

interpretados e analisados em conjunto, para a determinação e separação das classes, 

subclasses e unidades de capacidade de uso.  

 Os autores ressaltam que as interpretações para fins agrícolas do levantamento do 

meio físico devem ser feitas segundo:  

(...) critérios que reflitam a maior ou menor adaptabilidade dos solos e do ambiente 

em que ocorrem, para determinado cultivo ou para um grupo de cultivos. Na 

classificação da capacidade de uso, normalmente há que se considerar a maioria das 

culturas climaticamente adaptáveis da região, porque o tipo de cultivo recomendado 

só poderá ser determinado depois de feita a classificação. Por isso, diz-se também 

ser este sistema de propósito múltiplo (Lepsch et al., 1983, p.26, grifos nossos). 

 

 Para fins de avaliação, o INCRA adotou os seguintes fatores, a partir da influência 

direta quanto à capacidade de uso dos solos do imóvel: 

 Fertilidade natural aparente baixa, pequena profundidade efetiva do solo; 

 Baixo risco de inundação;  

 Baixa ocorrência de pedregosidade; 

 Relevo com classe de declividade predominante dos tipos forte e muito forte, com 

risco de erosão hídrica; 

 Impedimentos legais, como obrigatoriedade de proteção de áreas de preservação 

permanente e reserva legal. 
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Para a definição final das manchas foram adicionadas as observações de campo, as 

informações obtidas com o auxílio de planta planialtimétrica e foram consideradas as 

obrigações legais. 

5.2.10 Carta Morfológica 

 

Para a visualização dos efeitos dos processos de uso e ocupação da terra na 

modelagem e dinâmica do relevo procurou-se desenvolver o mapeamento das feições 

morfológicas e morfométricas (Mapa 12).  

Conforme Pinheiro (2009) destaca: 

(...) o mapa morfográfico é um produto gráfico cujo objetivo principal é representar, 

através de linhas, pontos, polígonos e símbolos, as formas da superfície terrestre. O 

mapa morfológico por sua vez, além de representar as formas, indica os processos 

geradores, tendo portanto, caráter genético. Assim, cada representação traçada sobre o 

mapa possui uma cor que está associada a origem da feição mapeada. (PINHEIRO, 

2009, p.57). 

 

A Carta Morfológica (Mapa 12) foi elaborada a partir da interpretação das fotografias 

áreas e confrontação com a carta topográfica e clinográfica, além das observações de controle 

de campo que permitiram o reconhecimento das principais feições morfológicas da área de 

estudo. A fotointerpretação foi realizada com auxílio de estereoscópio de bolso, a partir das 

fotografias aéreas nº 1759 e 1760, e respectivos pares estereoscópicos, na escala 1:25.000, 

pertencentes ao Instituto Agronômico de Campinas (1962), e obtidas no acervo do 

Laboratório de Aerofotogrametria do Departamento de Geografia – FFLCH/USP. 

Foram utilizadas, ainda, as fotografias aéreas de 1994, também obtidas no mesmo 

local citado anteriormente; a ORTOFOTO do ano de 2001 da área, pertencente ao acervo do 

Instituto Florestal e da imagem de satélite de 2012, obtida através do programa Google Earth. 

Essas imagens foram utilizadas para identificar alterações recentes e remanejamentos 

significativos de materiais do relevo, como na ocorrência de cortes, aterros, atividades 

mineradoras, depósitos tecnogênicos, etc. 

A legenda temática utilizada seguiu parte dos critérios de Doornkamp & Cooke (1990) 

para o mapeamento das formas da vertente, e os de Tricart (1965) para as formas de vale e 

hidrografia. A estruturação da legenda em agrupamentos temáticos, com intuito de refletir 

uma concepção genética e processual, teve como referência o trabalho de Pinheiros (2009), 

que adotou princípios da Carta Geomorfológica de São Pedro (Coutard et al, 1978) com 

algumas adaptações e ampliações no aspecto morfográfico. 

O quadro 8 apresenta a estruturação da legenda:  
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REDE DE DRENAGEM 

Representação nomenclatura Descrição 

 

 

curso d’água temporário 

constituído por canais pluviais funcionais apenas durante 

épocas mais chuvosas; corresponde também às 

cabeceiras de drenagem na retaguarda dos nichos de 

nascentes e eixos de vale em berço. 

 
curso d’água perene 

corresponde aos eixos de vale com dissecação vertical 

nítida, por vezes, acompanhado por vegetação ciliar e 

planícies fluviais. São canais com escoamento 

permanente por todo período do ano, alimentados por 

nascentes perenes. 

 

 

represamento 

é formado por locais onde há represamento da água dos 

canais fluviais. Podem ser lagos naturais ou induzidos 

pela construção de barramentos na drenagem. 

 

FORMAS FLUVIAIS 

 Topos aguçados 

formas com topos pontiagudos, em interflúvios 

estreitos e alongados, com vertentes muito íngremes, 

em relevo acidentado de dissecação forte 

 
Topos convexos 

formas com topos arredondados, em geral, interflúvios 

amplos, em relevo ondulado e forte ondulado menos 

dissecado 

 
Topos tabulares/retilíneos 

formas com topos tabulares ou retilíneos, levemente 

convexos, em relevo de colinas curtas e/ou amplas 

 
colos depressão acentuada da linha de cumeada entre morros 

 Ruptura Côncava 

representa as mudanças bruscas e nítidas na vertente 

entre superfícies com diferentes declives; de origem 

fluvial ocorrem principalmente no contato entre o sopé 

das vertentes com os vales de fundo chato e planícies 

fluviais 

 Ruptura Convexa 

representa as mudanças bruscas e nítidas na vertente 

entre superfícies com diferentes declives de forma 

abaulada e, em geral, marcam o contato entre o topo 

das vertentes com as meias vertentes e vales entalhados 

 Mudança de Declive Côncava 
passagem gradual na vertente entre superfícies com 

diferentes declividades 

 Mudança de Declive Convexa 
passagem gradual na vertente de forma abaulada entre 

superfícies com diferentes declividades 

 
Forma de Vertente Côncava 

unidades do relevo (vertentes) com formas abauladas/ 

convexas 

 
Forma de Vertente Convexa unidades do relevo (vertentes) com formas côncavas 

 
Forma de Vertente Retilínea 

unidades do relevo (vertentes) com formas 

predominantemente retilíneas 

 
Forma de Vertente Mista 

unidades do relevo (vertentes) com formas convexas e 

que gradualmente tornam-se côncavas 

 Vale em Berço 

vales mais abertos e com menor grau de entalhamento, 

onde não ocorre incisão linear e o escoamento é difuso 

e intermitente 

 

 

Vale em V 

 

vales bem entalhados com drenagem perene, onde há 

incisão bem marcada 

 Vale dissimétrico 

corresponde a vales que por razões estruturais, tem as 

vertentes de um das margens, em inclinação contrária à 

disposição das camadas, um declive mais acentuado 

 
Vale de fundo plano 

corresponde às planícies fluviais 
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FORMAS ANTRÓPICAS 

 
Áreas de corte/aterro 

áreas que sofreram remanejamento de material – 

retirada ou deposição – devido à ação humana 

 
Áreas de mineração 

áreas de atividade mineradora, com desconfiguração de 

grandes porções do relevo original 

 

Quadro 8 – Estruturação da legenda da Carta Morfológica, adaptada de Tricart (1965); Pinheiro 

(2009) e Furquim (1997) 

 

 

As cores adotadas e parte dos símbolos seguiram o padrão adotado por Furquim 

(1997), sem intuito de relacioná-las à gênese ou idade das formas, sendo escolhidas apenas 

com a finalidade de melhorar a visualização do conteúdo na Carta Morfológica.  

 

5.2.11 Carta Pedológica 

 

 O levantamento de reconhecimento detalhado dos solos, na escala aproximada de 

1:10.000, foi obtido a partir de ferramentas de sensoriamento remoto e sistema de informação 

geográfica, aliadas às informações da carta base, topográfica, clinográfica, morfográfica e 

geológica, para a caracterização e discriminação das classes de solo recorrentes na área da 

Comuna da Terra “Irmã Alberta”. 

 Previamente, foram levantadas as classes de solo descritas no Levantamento de Solos 

Semi-Detalhado (1:500.000) do IAC & IGC (1999) e confrontadas com a base topográfica de 

1:10.000 e com as informações obtidas da Carta Geológica da Região Metropolitana de São 

Paulo da EMPLASA. 

 Foi realizada a fotointerpretação, a partir das fotografias aéreas nº 1759 e 1760, e 

respectivos pares estereoscópicos, do IAC (1962), individualizando unidades fisiográficas 

(formas de relevo) que representem áreas homogêneas quanto aos aspectos pedológicos. Essas 

unidades foram conferidas com informações obtidas das cartas clinográficas, morfográficas e 

geológicas produzidas previamente. 

 Prosseguiu-se com trabalhos de campo (Mapa 13) em locais previamente selecionados 

nas fotografias aéreas e distribuídos pontos de amostragens para coleta de solos em duas 

profundidades, superficial (horizonte A), a 0-20 cm, e subsuperficial diagnóstico (horizonte 

B), por meio de tradagens, em barrancos de estradas, cortes de barranco e trincheiras. Nesses 

locais foram elaboradas as descrições morfológicas dos horizontes seguiram os procedimentos 
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de Lemos & Santos (1996)
35

 e as amostras coletadas, encaminhadas ao laboratório, com fins 

analíticos de fertilidade e granulometria. 

Em seguida, procedeu-se à classificação dos solos segundo EMBRAPA (1999) e 

finalmente, confeccionada a Carta Pedológica da área (Mapa 14), na escala aproximada de 

1:10 000. 

Buscou-se caracterizar até o nível de subordem, as unidades solo presentes na área a 

partir dos atributos diagnósticos morfológicos definidos pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). As cores adotadas para representar as manchas de 

solos correspondem às indicações estabelecidas por EMBRAPA (1999). 

5.2.12 Carta da Situação dos Poços e Corpos d’água 

 

Para a elaboração da Carta de Situação dos Poços e Corpos d’água da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” inicialmente fez-se o levantamento dos poços, anotadas as coordenadas 

geográficas e discriminada a situação de uso e das condições de manutenção através das 

informações coletadas por entrevistas com as famílias.  

Os parâmetros escolhidos na análise das amostras de água foram selecionados a partir 

do levantamento da legislação pertinente ao tema. As disposições e encaminhamentos 

pertinentes a cada Portaria e Resolução estão descritos no Quadro 9, a seguir. 

Legislação Disposições e Encaminhamentos 

Portaria do Ministério da Saúde 

2.914, de 12/12/2011 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Resolução CONAMA 396 de 

03/04/2008 

dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

 

Portaria MS 518, de 25/03/2004 

estabelece as responsabilidades por parte de quem produz a água, a 

quem cabe o exercício do controle de qualidade da água e das 

autoridades sanitárias, a quem cabe a missão de “vigilância da 

qualidade da água” para consumo humano; estabelece que a água 

produzida e distribuída para consumo humano deve ser controlada; 

estabelece a quantidade mínima e a frequência que as amostras de água 

devem ser coletadas, bem como os parâmetros e limites permitidos. 

 

Portaria n° 1469 de 29/12/2000 da 

ANVISA 

estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, define os valores máximos permissíveis (VMP) para as 

características bacteriológicas, organolépticas, físicas e químicas da 

água potável (Brasil, 2000) e dá outras providências. 

  

Quadro 9 – Disposições e encaminhamentos da legislação referente à contaminação e potabilidade da água para 

consumo humano 

                                                           

 
35

 LEMOS, R. C. de; SANTOS, R. D. dos. Manual de descrição e coleta no campo. 3. ed. Campinas: Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo; Rio de Janeiro: EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 1996. 
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Posteriormente, foram coletadas as amostras conforme metodologia apresentado no 

Manual Técnico para Coleta de Amostras de Água (MPSC, 2009), que utiliza como 

referências suplementares as Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira 

de Normas Tecnicas (ABNT) e do Standard Methods for Water and Wastewater. Os 

parâmetros levantados obedeceram aos critérios descritos no Quadro10, de acordo com a 

legislação pertinente ao tema.  

Foram avaliados: (1) Padrão Organoléptico de Potabilidade
36

, em observância à 

Portaria MS. 2.914, de 12/12/2011 e Resolução CONAMA 396, de 03/04/2008; (2) Padrão de 

Potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde, de acordo ao 

estabelecido pela Portaria MS. 2.914, de 12/12/2011, Portaria MS 518, de 25/03/2004 e 

Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008; (3) Parâmetros que indicam poluição por 

fertilizantes e despejos domésticos, conforme descritos por Sperling (2005) e discriminados 

pela Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008; (4) Padrão Microbiológico da água para 

consumo humano, segundo a Portaria n° 1469, de 29/12/2000 da ANVISA, a Portaria MS 

518, de 25/03/2004, e a Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo I.  

 

 PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE ÁGUA – COMUNA DA TERRA “IRMÃ ALBERTA” 

 Usos Preponderantes da Água 

LQP 

Praticável Referencial Parâmetros 
Consumo 

Humano 

Desseden

tação de 

Animais 

Irrigação Recreação 

 μg.L-1 

Caracterização dos corpos 

d’água 

(Sperling, 2005) 

Temperatura - 

Ph >7 proliferação de algas 

Alcalinidade Total 

pH >9,4: hidróxidos e carbonatos; pH entre 8,3 e 9,4: carbonatos e 

bicarbonatos; pH entre 4,4 e 8,3: apenas bicarbonato (mg/L de 

CacO3) 

Acidez (Gás 

Carbônico) 

pH >8,2: CO2 livre ausente; pH entre 4,5 e 8,2: acidez carbônica; pH 

< 4,5: acidez por ácidos minerais fortes (caso de despejos industriais) 

 

Padrão Organoléptico de 

Potabilidade 

(Portaria MS 2.914, de 

12/12/2011 – Anexo X; 

Resolução CONAMA 396 

de 03/04/2008 – Anexo I) 

Amônia 1,5 mg/L (Valor Máximo Permitido – VMP)  

Cloreto 
250.000 (1) 

250 mg/L 
- 

100.000 -

700.000 
400.000 2000 

Cor Aparente 15uH (2) Unidade Hazen (mgPt–Co/L). 

Dureza Total 500 mg/L - - - - 

Ferro 300 (1) (0,3) - 5.000 300 100 

Gosto e Odor Intensidade 6 * 

Manganês 100 (1) 50 200 100 25 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

1.000.000 

(1) 
- - - 2000 

Sulfato 250.000 (1) 
1.000.00

0 
 400.000 5.000 

                                                           

 
36

 Padrão Organoléptico de Potabilidade (POP): conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que 

afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde (Portaria 2.914, de 

12/12/2011 do Ministério da Saúde). 
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 PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE ÁGUA – COMUNA DA TERRA “IRMÃ ALBERTA” 

 Usos Preponderantes da Água 

LQP 

Praticável Referencial Parâmetros 
Consumo 

Humano 

Desseden

tação de 

Animais 

Irrigação Recreação 

 μg.L-1 

Turbidez 5uT (Unidade de Turbidez) 

Zinco 5.000 (1) 24.000 2.000 5.000 100 

 

Padrão de Potabilidade para 

substâncias químicas que 

representam risco à saúde 

(Portaria MS 2.914, de 

12/12/2011 – Anexo VII e 

Portaria MS 518, de 

25/03/2004* - Tabela 3 e 5; 

Resolução CONAMA 396 

de 03/04/2008 – Anexo I) 

 

Nitrato 10.000 90.000 - 10.000 300 

Nitrito 1.000 10.000 1.000 1.000 20 

Fluoreto * 1.500 2.000 1.000 - 500 

 

 

Parâmetros que indicam 

poluição por fertilizantes e 

despejos domésticos 

(Sperling, 2005) 

 

Fósforo 
P<0,01-0,02mg/L: não eutróficos; P entre 0,01-0,02 e 0,05 mg/L: 

estágio intermediário; P > 0,05 mg/L: eutrófico 

Condutividade - - - - - 

 

Padrão Microbiológico da 

água para consumo humano 

(Portaria MS 2.914, de 

12/12/2011 – Anexo I e 

Portaria MS 518, de 

25/03/2004* - Tabela 1) 

Escherichia Coli ou 

Coliformes 

Termotolerantes 

Ausentes 

em 100ml 

200/100 

ml 
- 800/100mL - 

Coliformes Totais 
Ausentes 

em 100ml 

200/100 

ml 
- 

1000/100m

L 
- 

* (3) Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse caso 

por ser uma característica desejável em água tratada. 

 

Quadro 10 – Parâmetros para análise da água utilizados na Comuna da Terra “Irmã Alberta” 

 

Os resultados das análises laboratoriais (em Anexo) foram organizados em tabelas e 

estabelecidos pesos diferenciados de 1 a 4, categorizando os poços em classes quanto à 

contaminação em BAIXA, MÉDIA, ALTA e MUITO ALTA. 

A numeração de 1 a 4, referente aos pesos de cada categoria, foi estabelecida a partir 

do grau de superação do limite aceitável de potabilidade e/ou contaminação, estabelecido pela 

legislação. Dessa forma, quando os valores atingiam até 25% acima do aceitável por lei, era 

adotado peso 01, equivalente à baixa contaminação; >25 a 50% = peso 02 (média 

contaminação); > 50% a 75% = peso 03 (alta contaminação), e finalmente, > 75% = peso 04 

(muito alta contaminação).  

Em geral, quando o parâmetro referia-se ao padrão organoléptico, a nomenclatura da 

classe adotada era PRÓPRIA (OK), no caso de estar em conformidade com os valores 

estabelecidos pela legislação, ou IMPRÓPRIA (pesos 1, 2, 3 e 4), seguindo a mesma lógica 

dos graus de superação dos limites, em termos de porcentagem, definidos por lei. 
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A organização desses dados em tabelas pode ser visualizada na parte de Anexos do 

trabalho. 

Em relação aos 21 (vinte e um) parâmetros estabelecidos para análise da água do 

assentamento, foram selecionados 12 (doze), mais representativos quanto à contaminação 

química e microbiológica da água. Isso porque o fato de não atingir o padrão organoléptico 

aceitável não necessariamente implicaria em risco à saúde humana. 

 Assim sendo, os parâmetros selecionados abrangeram os níveis de Amônia; Cloreto; 

Cor; Dureza; Turbidez; Nitrato; Nitrito; Fluoreto; Condutividade Elétrica; Coliformes Fecais; 

Coliformes Totais e Sólidos Dissolvidos Totais. 

Os pesos estabelecidos a cada parâmetro foram somados e em função do Total 

Máximo de Poluição possível de ser registrado no assentamento, estipularam-se intervalos de 

valores, seguindo a mesma lógica anterior na definição das respectivas classes do grau de 

contaminação, já mencionadas anteriormente.  Os intervalos dos valores de classificação 

foram organizados conforme apresentado no Quadro 11, a seguir: 

 

Intervalo de Valores Grau de Contaminação Total Máximo de Poluição (%) 

 

1 a 11 

 

BAIXA 

 

< 25% 

 

12 a 24 

 

MÉDIA 

 

25 a 50% 

 

25 a 36 

 

ALTA 

 

> 50% a 75% 

 

37 a 48 

 

 

MUITO ALTA 

 

 

> 75% 

 

   

Quadro 11 – Intervalos dos valores das classes do grau de contaminação dos poços da Comuna da 

Terra "Irmã Alberta", Distrito de Perus/SP, de acordo com o Total Máximo de Poluição 

registrado no assentamento. 

Dessa forma, o grau de contaminação referente aos poços subterrâneos levantados 

pode ser visualizado no Quadro 24. Posteriormente, essas informações foram transportadas 

para o mapa topográfico da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e organizada uma legenda, 

contendo essas informações (Mapa 15). A classificação dos corpos d’água superficiais foi 

inferida em função da qualidade da água apresentada pelos poços adjacentes, ou ainda, pela 

coleta direta de amostras do córrego correspondente.  
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5.3 Qualidade dos Solos e das Águas 
 

5.3.1 Qualidade dos solos cultivados 

 

As análises de solos incluíram procedimentos diversos que buscaram a avaliação da 

expressão morfológica do solo induzida pelo manejo, alcançada através da técnica do Perfil 

Cultural, e da caracterização química e física do solo, obtida por análises laboratoriais.  

Nesse sentido, empreendeu-se a realização de trabalhos de reconhecimento de campo e 

entrevistas com as famílias, a fim de caracterizar os sistemas produtivos utilizados no 

assentamento; as técnicas de manejos agrícolas adotadas e realizar o levantamento dos 

problemas e potencialidades do meio físico. Essas informações organizadas possibilitaram a 

seleção das áreas, onde deveriam ser traçadas as topossequências e abertas as trincheiras, 

assim como a escolha dos pontos a serem coletadas amostras para análise dos solos. 

Foram traçadas duas topossequências, localizadas no Núcleo 02 da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”, em função da facilidade de acesso às áreas selecionadas, permitindo maior 

agilidade na execução das tarefas de campo; e devido a sua representatividade, em função dos 

diferentes sistemas de manejo adotados, como o orgânico, o ecológico e o convencional. 

De acordo com Alves (2010), a topossequência permite um estudo detalhado em 

campo e em laboratório das características pedomorfológicas atuais da vertente, possibilitando 

fazer a relação entre a distribuição dos solos nos diferentes segmentos topográficos, 

evidenciando a hierarquia e cronologia dos horizontes e suas transições verticais e laterais.  

Ainda segundo a autora, o conhecimento das relações entre a pedogênese e a 

morfogênese torna possível traçar um diagnóstico não só da própria paisagem, mas também 

do atual estágio de desenvolvimento pedogenético da cobertura pedológica. As diferenciações 

morfológicas laterais nos solos trazem subsídios sobre o grau de equilíbrio e desequilíbrio dos 

solos em relação à morfologia atual das vertentes das áreas estudadas, fornecendo dados e 

contribuindo para a avaliação do seu comportamento em termos de erosão.  

Para a caracterização e visualização da distribuição dos horizontes da cobertura 

pedológica nos diferentes compartimentos topográficos do assentamento, ao longo das 

vertentes, foram organizados perfis esquemáticos, agregando-se, ainda, informações 

geológicas, do uso da terra e de técnicas de cultivo. O traçado desses perfis pode ser 

observado no Mapa 1, contendo suas localizações.  

Diferentemente das topossequências 01 e 02, nos demais perfis esquemáticos da área 

não houve a preocupação da caracterização minuciosa das alterações da cobertura pedológica 
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nessas vertentes. Entretanto, permitiu certa discriminação da organização do solo nesses 

setores. Nesse sentido, foi contemplada a descrição pedológica dos perfis, segundo Santos et 

al. (2005), sem o intuito de definir horizontes diagnósticos ou, ainda, de destacar volumes 

representativos das interferências do manejo agrícola na estrutura do solo.  

A investigação mais detalhada para os efeitos das práticas agrícolas e qualidade dos 

solos, nas quais foram feitas as descrições do perfil pedológico e do Perfil Cultural, a 

caracterização do comportamento morfológico dos solos, em função do uso manejo 

empregados pelos camponeses, concentrou-se nas Topossequências 1 e 2, nas quais foram 

realizadas as descrições do perfil pedológico e do perfil cultural, a partir da metodologia 

adaptada de Henin et. al (1976) e da proposta exposta por Tavares et. al (1999). A confecção 

da ficha de descrição morfológica dos perfis pedológicos e culturais (em Anexos), buscou 

aperfeiçoar o modelo sugerido por Henin et al. (1976). 

Henin et al (1960) propõem a Técnica do Perfil Cultural para análise das interações 

entre os sistemas pedológicos e os sistemas de cultivo. A metodologia propõe um diagnóstico 

qualitativo dos sistemas agrícolas empregados, correlações entre técnicas culturais e o 

rendimento das culturas, análise do manejo físico dos solos, e o entendimento da relação entre 

a produtividade das culturas e as características físicas dos solos. 

Para tal, objetiva caracterizar os estados dos horizontes antropizados na definição de 

níveis de organização estrutural (estado interno dos torrões e modo de organização), e, 

portanto, indicar interações de limites horizontais e verticais na definição de compartimentos 

que sofreram ações mecânicas definidas.  

O Perfil Cultural procura diferenciar as camadas de solo individualizadas pela 

intervenção dos instrumentos de cultivo, as raízes de vegetais e os fatores naturais reagindo a 

essas ações. Assim, permite verificar as alterações que as diversas culturas e seu manejo 

provocam nos solos, e quais os tipos de uso e manejo geram um maior índice de degradação. 

Dessa forma, são avaliadas as características morfológicas  do solo como textura , 

estrutura, cor e interpretadas as condições objetivas propostas ao desenvolvimento do sistema 

radicular; condições de circulação e retenção da água, renovação da atmosfera do solo, 

impedância física ou química e volume de solo efetivamente explorado. A técnica do Perfil 

Cultural é uma ferramenta de fácil acesso para a compreensão das alterações ocasionadas pelo 

uso e manejo do solo. 
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Foto 2 - Traçado da Topossequência 01 (Núcleo 02) na Comuna da Terra "Irmã Alberta" 

 

Foto 3 - Traçado da Topossequência 02 (Núcleo 02) na Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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Mapa 1 - Localização das Topossequências e dos Perfis Esquemáticos dos Núcleos da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”, Distrito de Perus/SP. 
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De acordo com Tavares Filho et al (1999) este método tem se mostrado eficiente no 

estudo da variação estrutural, e também no estudo das interações das características físicas, 

químicas e biológicas do solo, que são afetadas pela porosidade e movimentação da água. Os 

autores reforçam, ainda, a necessidade da avaliação do histórico da área estudada para um 

diagnóstico mais coerente.  

Na primeira Topossequência foi aberto um total de sete (07) trincheiras e na segunda 

cinco (05). O traçado das topossequências pode ser observado nas Fotos 02 e 03 e no Mapa 1, 

contendo a localização dos pontos de análise do solo. A profundidade das trincheiras 

ultrapassava ligeiramente a dos tratos culturais e prosseguiam até o limite em que as raízes 

ficavam rarefeitas e/ou atingiam a alterita, alcançando cerca de 60 a 120 cm. Algumas 

tradagens eram realizadas, quando avaliadas como necessárias, para análise mais detalhada 

acerca do solo em questão.  

Em uma das faces da trincheira era sobreposta uma grade com malha de arame e/ou 

bambu, dividida em espaços quadriculados de 15cm x 15cm ou de 20cm x 20cm, no caso da 

malha de bambu. Essa grade facilitava a visualização da distribuição dos parâmetros a serem 

levantados e avaliados pela técnica adotada. 

O histórico do manejo das áreas já havia sido coletado, anteriormente, através das 

entrevistas realizadas com as famílias. A partir daí seguia-se o protocolo de observações 

adaptados de Henin et al (1960) como a auscultação, relacionada à quantidade de vazios e a 

saturação de água no perfil; a constituição física do material; o armazenamento e circulação 

da água, atentando-se para sinais de hidromorfia, mosqueamentos indicativos de estagnação 

da água, canais preferenciais, etc. 

Os critérios de observação pertinentes à matéria orgânica consideraram a sua 

localização, natureza e evolução; a atividade biológica (traços, distribuição, frequência) e 

enraizamento (forma, distribuição, ramificações, cor e espessura). 

 A determinação da distribuição do sistema radicular foi obtido através do 

mapeamento e contagem das raízes a partir da grade reticulada de 15 cm x 15 cm ou de 20 cm  

20 cm, fixada sobre a parede do perfil de solo. As observações foram registradas em papel 

quadriculado de 1 x 1 cm. A técnica de contagem das raízes em campo, descrita por Böhm 

(1979) apud, permite avaliar a distribuição e a concentração do sistema radicular nas camadas 

do perfil. As feições morfológicas e as características dos diferentes volumes dos solos 

também foram transpostas numa malha quadriculada em papel, caracterizados conforme a 

proposta de Tavares Filho et al. (1999). 
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A análise do estado estrutural dos solos preconizada Hénin et al. (1960) e adaptada 

para solos tropicais por Tavares Filho et al. (1999),obedeceu os critérios estabelecidos nos 

Quadros 12 e 13. 

Nível de análise Simbologia Definição 

I 

AM 
Volume de solo visualmente alterado pelo manejo, isto é, pelo 

maquinário agrícola e pelas raízes.  

 

NAM Volume de solo visualmente não alterado pelo manejo.  

II 

L 

Volume de solo livre, solto, constituído por terra fina, solo pulverizado, 

agregado de torrões de tamanhos variados (de 0 a 10 cm) sem nenhuma 

coesão. Comum na superfície dos solos trabalhados. Pode apresentar 

raízes em grandes quantidades, bem ramificadas, não achatadas e não 

tortuosas orientadas em todas as direções. A estabilidade em água e a 

coesão a seco entre agregados desse volume de solo são nulas, mas a 

estabilidade e a coesão dos agregados podem ser altas. A porosidade a 

olho nu é importante.  

 

F 

Volume de solo fissurado, em que a individualização de torrões é 

facilitada pela fissuração, sendo estes de tamanhos variados. Quando 

presentes nesse volume, as raízes se desenvolvem preferencialmente 

entre os torrões, nas fissuras existentes. Podem ser bem ramificadas e 

orientadas em todas as direções, mas normalmente apresentam aspecto 

achatado. A porosidade é essencialmente fissural.  

(Somente para 

volume AM)  

Z 

Volume de solo formado essencialmente de estrutura laminar. As 

raízes, quando presentes nesse volume, são tortuosas e com 

desenvolvimento horizontal. Normalmente, não são ramificadas e, além 

da tortuosidade, apresentam aspecto bem achatado. 
 

C 

Volume de solo em que os elementos (agregados e terra fina) estão 

unidos, formando um volume bastante homogêneo, com aspecto de 

estrutura maciça, sendo impossível à individualização de torrões a olho 

nu. Pode apresentar raízes em grandes quantidades, bem ramificadas, 

não achatadas e não tortuosas orientadas em todas as direções, quando 

o volume não for compacto, e, ou, não ramificadas, achatadas e 

tortuosas, orientadas horizontalmente, quando o volume for compacto. 

A porosidade é essencialmente de empilhamento de agregados, 

podendo apresentar cavidades arredondadas e, ou, poros tubulares.  
 

1) Nos modos de organização L e F, além do estado interno dos torrões, devem-se classificar os torrões pelo 

tamanho: 1 a 5 cm = pequenos; 6 a 10 cm = médios; > 10 cm = grandes.  
 

Quadro 12 - Modos de organização do perfil de solo. 
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Nível de análise Simbologia Definição 

III 

μ (agregado 

não 

compactado)  
 

Estado interno dos torrões caracterizado por uma distribuição de 

agregados com estrutura interna e externa porosa, fácil de ser observada 

a olho nu, com predominância de poros tipo amontoamento de 

agregados. Normalmente, apresenta raízes intra e entre agregados, bem 

ramificadas, não achatadas, com orientação vertical não prejudicada 

pela compactação. As faces de ruptura são rugosas e a coesão a seco é 

pequena.  

 

Δ (agregado 

compacto)  
 

Estado interno de torrões compactados, caracterizado por uma 

distribuição de agregados com estrutura angulosa (poliédrica, cúbica ou 

prismática), devido à forte pressão externa, com uma porosidade visível 

a olho nu muito pouco desenvolvida com predominância, quando 

existir, de poros tubulares e, ou, cavidades arredondadas, podendo 

existir fissuras. Quase não apresenta raízes e estas, quando presentes, 

possuem poucas ramificações. São achatadas, com orientação vertical 

prejudicada pela compactação. As faces de ruptura são principalmente 

lisas e a coesão a seco é muito elevada.  

μΔ/Δμ 

(agregado ± 

compacto)  
 

 

Estado intermediário entre agregados compactos e não compactos, com 

duas possibilidades:  

(1) Estado (μΔ): agregados que estão em processo de compactação, mas 

que ainda guardam predominantemente as características do estado não 

compacto μ sobre as características do estado compacto Δ (definidos 

acima);  

(2) Estado (Δμ): agregados que estão bem compactos, mas que ainda 

guardam algumas características do estado não compacta μ (definido 

acima).  

Obs.: Durante a análise do perfil cultural, se forem observados volumes de solo com problema de hidromorfia, 

volumes com concentração de matéria orgânica ou resultantes de atividade biológica, estes devem ser indicados 

com a seguinte simbologia: h para indicar hidromorfia; b par indicar atividade biológica, mo para indicar 

matéria orgânica e t para indicar bolsões de textura distinta daquela apresentada pelo horizonte no qual está 

inserido. 
Quadro 13 - Estado interno dos torrões presentes nos diferentes modos de organização do volume de solo 

antropizado. 

As descrições morfológicas dos perfis pedológicos seguiram as orientações do Manual 

de Descrição e Coleta de Solos no Campo, de Santos et al (2005). 

Desses pontos foram coletadas amostras de solo para análise química, sobretudo, 

dados de fertilidade; e para análise física, com intuito de obter informações de granulometria e 

textura dos horizontes, a partir de duas profundidades: 0-20cm e 20-40 cm. 

Nos diversos outros perfis em barranco e tradagens realizadas para caracterização dos 

solos do assentamento, a fim de elaborar a Carta Pedológica de Detalhe da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”, também se procederam a coleta de amostras para análise química e física e, 

posteriormente, selecionadas as mais representativas para envio ao laboratório. Os dados 

obtidos aqui foram correlacionados e utilizados para o fechamento e confirmação das classes 

de solo, da Carta Pedológica de Detalhe.  
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 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório do Departamento de 

Ciência dos Solos, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de 

São Paulo (ESALQ/USP), para realização das análises física e química dos solos. 

Nas análises de granulometria e químicas foram utilizadas amostras deformadas de 

solos, coletadas a duas profundidades, respectivamente, 0-20 cm e 20-40 cm, nos horizontes 

identificados através do Perfil Pedológico.  

Para os resultados da análise granulométrica foram utilizados os métodos do 

Bouyoucos (densímetro); da “Soil Science Society of America” (SSSA) Book Series: 05 

“Methods of Soil Analysis Part IV”; e adotadas as classes de diâmetro (mm) do “United 

States Department of Agriculture” (USDA), em Argila (<0,002mm); Silte (= 0,05 a 0,002mm) 

e Areia Total (=2 a 0,5mm). 

De acordo com Lepsch (2002), a granulometria tem como finalidade a avaliação da 

textura do solo, e constitui fator de grande importância na determinação dos horizontes 

pedológicos. Consiste na análise das partículas contidas nas amostras, permitindo classificar 

os componentes sólidos do solo, de acordo com os seus diâmetros, obtendo-se desta forma a 

porcentagem de cada fração granulométrica (areia grossa, areia fina, argila e silte) que 

compõem a amostra.  

 As classes texturais obedeceram aos seguintes critérios, conforme metodologia 

adotada pelo Laboratório de Ciência do Solo da ESALQ/USP: argila (c/dispersante) até 

149g/Kg = arenosa (ar); de 150 a 249g/kg = média arenosa (md-ar); de 250 a 349g/kg = 

média argilosa (md-arg); de 350 a 599g/kg = argilosa (arg); de 600 g/kg ou superior = muito 

argilosa (m-arg). 

Para as análises químicas, foram descritos os seguintes métodos, utilizados pelo 

mesmo laboratório: pH em CaCl2 (acidez ativa) – CaCl2 0,01 mol.L-1; Fósforo, Potássio, 

Cálcio e Magnésio – Resina Trocadora de íons; H+Al (acidez potencial) – pH SMP. Foram 

ainda determinados os valores da Soma de Bases (SB); da Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC) e da Saturação de Bases (V%).  

A análise química dos solos procurou caracterizar os teores dos principais 

macronutrientes minerais dos solos presentes na Comuna da Terra “Irmã Alberta”. Foram 

avaliados os níveis de P, K, Ca e Mg, além da determinação da acidez potencial, a partir dos 

valores de H+Al. 
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De acordo com Ronquim (2007)
37

, os macronutrientes, considerados os nutrientes 

principais, incluem o nitrogênio (N), o fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e 

enxofre (S), e são absorvidos pela planta em maior proporção que os micronutrientes. Estes 

são também denominados de elementos traço, e constituem os seguintes minerais: boro (B), 

zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), molibdênio (Mo), cloro (Cl) e manganês (Mn). 

Em relação à atuação dos nutrientes, Fornari (2002) destaca que o fósforo (P) estimula 

a formação do sistema radicular e o florescimento e formação de frutos e sementes.O P tem 

função essencial na síntese dos carboidratos. Ele é responsável pela transferência da energia 

luminosa absorvida pela clorofila, para a síntese dos carbohidratos ( ciclo ATP ↔ADP) O 

potássio (K), é responsável pelo potencial de turgor,a chamada bomba de potássio, que regula 

o teor de água,, as trocas líquidas que envolvem a alimentação das célula e controla a abertura 

e fechamento dos estômatos, aumenta a resistência natural da planta a certas doenças e à seca 

e melhora o sabor das frutas, além de ser responsável pela boa granação por ocasião da 

maturação.  

O cálcio (Ca), absorvido na forma de íon bivalente Ca
2+

, é necessário na cimentação 

das paredes celulares e consequentemente na sustentação da planta; tem ação neutralizadora 

das condições ácidas, imobilizador do alumínio tóxico e ativador da absorção do P pelas 

plantas.  É, ainda, um poderoso floculador dos colóides do solo e sua ação torna insolúvel o 

alumínio tóxico, liberando outros nutrientes para as plantas. O magnésio (Mg) é importante 

para sintetizar a clorofila e para germinar as sementes, de maneira que na sua ausência a 

clorofila não fixa CO2 para formar açúcares. Forma, ainda, gorduras e óleos, especialmente a 

lecitina.  

A acidez dos solos foi outra variável avaliada pelas análises laboratoriais químicas. 

Ela constitui um dos fatores limitantes ao desenvolvimento das culturas e é medida pelo H
+
 

dissociado na solução do solo, expressa em pH. Quanto mais baixo for o pH do solo, maior a 

quantidade de H
+
. Os solos brasileiros são, em geral, solos ácidos e com baixa disponibilidade 

de nutrientes.  

Isso porque, a disponibilidade dos nutrientes sofre influência do pH do solo. A 

capacidade de troca catiônica é baixa em ambientes ácidos. Segundo Lopes e Guilherme (s/d), 

o nitrogênio (N) é melhor aproveitado pela planta em solo com pH acima de 5,5, sendo que a 

disponibilidade máxima verifica-se na faixa de pH do solo entre 6 e 6,5 para depois diminuir.  

                                                           

 
37

 RONQUIM, Carlos Cesar. Conceitos de fertilidade de solo e manejo adequado para as regiões tropicais. 

Campinas: Embrapa Monitoramento por satélite, 2010.  Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 8. 
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O fósforo (P2O5) tem melhor disponibilidade para as plantas em pH 6 a 6,5, abaixo 

desses valores, sua fixação se dá pelo ferro (Fe) e pelo alumínio (Al), formando compostos 

insolúveis não aproveitáveis para as plantas. O potássio (K2O) é melhor aproveitado em pH 

do solo maior que 5,5.O cálcio (Ca) e o magnésio (Mg), em solos ácidos, são limitantes, bem 

como, a disponibilidade de molibdênio (Mo). A acidez diminui, ainda, a população de micro-

organismos que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. 

Dessa forma, é na faixa de pH 6 a 6,5 que encontra-se a maior disponibilidade dos 

nutrientes para absorção das plantas. 

A capacidade de troca catiônica (CTC) permite avaliar a facilidade do solo em reter e 

trocar íons. A troca catiônica corresponde ao processo reversível onde os cátions ficam retidos 

na superfície de uma fase sólida, podendo ser substituídos por cátions pertencentes a uma fase 

líquida ou até mesmo outra fase sólida. Os íons envolvidos na troca ligam-se á estrutura do 

mineral eletrostaticamente. A quantidade de cargas é proporcional á área superficial das 

partículas tendendo, desta forma, a aumentar nos constituintes com elevada superfície 

específica, como os minerais na fração argila. 

Segundo Embrapa (1999), a Saturação por Bases refere-se à proporção (taxa 

percentual, V% =100.S/T) de cátions básicos trocáveis em relação à capacidade de troca 

determinada a pH 7. A expressão alta saturação se aplica a solos com saturação por bases 

igual ou superior a 50% (eutrófico) e baixa saturação por valores inferiores a 50% 

(Distrófico). 

Segundo Lopes e Guilherme (s/d), conhecendo-se o valor da V%, podemos determinar 

a percentagem de saturação por ácidos (m%). De maneira que, se um solo tem um valor V = 

35%, significa que 65% esta ocupado por H
+
e Al

3+
. 

 

5.3.2 Qualidade das águas 

 

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Saneamento Prof. Lucas 

Nogueira Garcez do Depto. De Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (POLI/USP), para realização das análises de potabilidade e 

contaminação da água.  

A coleta das amostras foi efetuada conforme metodologia apresentado no Manual 

Técnico para Coleta de Amostras de Água (MPSC, 2009), que utiliza como referências 

suplementares as Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas 

Tecnicas (ABNT) e do Standard Methods for Water and Wastewater. 
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As tabelas contendo os dados organizados, conforme metodologia descrita no tópico 

Carta de Situação dos Poços e Corpos d’Água, apresentam-se em Anexos. Para a 

caracterização dos corpos d’água, foram considerados os parâmetros apresentados no Quadro 

14, conforme importância destacada por Von Sperling (2005).  

Caracterização das Águas 

Parâmetros Referencial 

Temperatura 

von Sperling, 2005 
pH 

Alcalinidade Total 

Acidez Total 

 

Quadro 14 – Parâmetros utilizados na caracterização das águas 

 De acordo com o autor mencionado, o registro de temperaturas elevadas influencia no 

aumento da taxa das reações químicas e biológicas; diminuem a solubilidade dos gases (como 

o oxigênio dissolvido) e aumentam a taxa de transferência de gases, ocasionando o mau 

cheiro, no caso da liberação de gases com odores desagradáveis. Em relação aos valores de 

pH, à medida que afastam-se da neutralidade podem afetar a vida aquática e os micro-

organismos responsáveis pelo tratamento biológico dos esgotos. 

A alcalinidade total fornece informações acerca da capacidade da água em neutralizar 

ácidos; ademais, em teores elevados, pode proporcionar sabor desagradável à água, e 

influenciar nos processos de tratamento da água. Já a acidez total, embora com pouco 

significado sanitário, águas com acidez mineral são desagradáveis ao paladar e são 

responsáveis pela corrosão de materiais e tubulações.  

Em relação aos parâmetros quanto ao Padrão Organoléptico de Potabilidade, foram 

avaliados os parâmetros apresentados no Quadro 15. 

De acordo com von Sperling (2005), todos os contaminantes da água, com exceção 

dos gases dissolvidos, contribuem para a carga de sólidos. Por esta razão, os sólidos são 

analisados separadamente, antes de se apresentar os diversos parâmetros de qualidade da 

água. Simplificadamente, os sólidos podem ser classificados de acordo com (a) suas 

características físicas (tamanho e estado: sólidos em suspensão; sólidos coloidais e sólidos 

dissolvidos) ou (b) as suas características químicas (sólidos orgânicos e sólidos inorgânicos). 

De maneira geral são considerados sólidos dissolvidos aqueles com diâmetro inferior a 

10
-3

µm (ex: sais, matéria orgânica); sólidos coloidais aqueles com diâmetro entre 10
-3

µm e 

10
-o

µm (ex: argilas) e sólidos em suspensão aqueles com diâmetro superior a 10
-0

µm (algas 

protozoárias, flocos bactérias, bactérias). 
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 Padrão Organoléptico de potabilidade  

Referencial Parâmetros Indicativos Autores referência 
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Amônia 

Ocorrência de concentrações elevadas de amônia pode ser 

resultante de poluição próxima, bem como de redução de 

nitrato por bactérias ou por íons ferrosos presentes no solo 

Alaburda & Nishihara 

(1998) apud Silva & 

Araújo (2003) 

Cloreto 

Em determinadas concentrações imprimem um sabor 

salgado à água; a origem natural está associada à 

dissolução de minerais, enquanto que a origem 

antropogênica advém de despejos domésticos, industriais e 

das águas utilizadas em irrigação 

Sperling (2005) 

 

Cor Aparente 

Origem natural associada à decomposição da matéria 

orgânica e concentrações de Fe e Mn; origem 

antropogênica ligada à resíduos industriais e esgotos 

domésticos 

Dureza Total 

Corresponde à concentração de cátions multimetálicos em 

solução (Ca2+  e Mg2+). Em condições de supersaturação, 

esses cátions reagem com ânions na água, formando 

precipitados. 

A origem natural corresponde à dissolução de minerais 

contendo cálcio e magnésio (ex: rochas calcáreas); a 

origem antropogênica está relacionada aos despejos 

industriais. Não há evidência que a dureza cause problemas 

sanitários, e alguns estudos realizados em áreas com maior 

dureza indicaram uma menor incidência de doenças 

cardíacas; em determinadas concentrações, causa um sabor 

desagradável e pode ter efeitos laxativos; reduz a formação 

de espuma, implicando num maior consumo de sabão; 

causa incrustação nas tubulações de água quente, caldeiras 

e aquecedores. 

 Pouco significado sanitário; em pequenas concentrações 

causam problemas de cor na água e podem causar sabor e 

odor. 

As altas concentrações de ferro no corpo humano podem 

provocar câncer no colo-retal. O ferro provoca a oxidação 

das células do colon por meio das reações catalisadores do 

ferro, especialmente na presença de gordura (KATO et. al, 

1999; (Feder, 1996)). 

As doenças neurodegenerativas como Mal de Alzheimer e 

Mal de Parkinson são causados pelo acumulo de ferro no 

organismo. Acredita-se que altos níveis de ferro resultam 

em stress de oxidação, tomando as células cerebrais 

suscetíveis a esse processo (PINERO et al,2000) 
 

Ferro e 

Manganês 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais 

- 

Sulfato 

Ocorrem naturalmente em consequência da ação das águas 

sobre certos minerais ou como uma das fases de 

decomposição da matéria orgânica. Em concentrações 

elevadas pode ter efeito laxativo; pode comunicar certo 

gosto perceptível pelo consumidor, e contribuir para 

acelerar a corrosão dos materiais metálicos componentes de 

redes distribuidoras 

Turbidez Origem natural vinculada às partículas de rocha, argila e 

silte; algas e outros microrganismos. Não traz 

inconvenientes sanitários diretos, porém é esteticamente 

desagradável na água potável, e os sólidos em suspensão 

podem servir de abrigo para microrganismos patogênicos 

   

Quadro 15 – Parâmetros em função do padrão organoléptico de potabilidade 

 



162 

 

 

 

Em relação aos parâmetros quanto ao Padrão de Potabilidade para substâncias 

químicas que representam risco à saúde, foram avaliados os parâmetros apresentados no 

Quadro 16. 

 

Padrão de Potabilidade para substâncias químicas  

que representam risco à saúde 

Parâmetros Referencial 

Nitrato Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo VII 

e Portaria MS 518, de 25/03/2004* - Tabela 3 

Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo VII 

e Portaria MS 518, de 25/03/2004* - Tabela 3 e 

5; Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – 

Anexo Ie 5; Resolução CONAMA 396 de 

03/04/2008 – Anexo I 

 

Nitrito 

 

Fluoreto 

 

Quadro 16 – Parâmetros em função do padrão de potabilidade para substâncias 

químicas que representam risco à saúde 

  

De acordo com Foster (1993) apud Silva e Araújo (2003), entre os constituintes 

inorgânicos nocivos à saúde que podem ser encontrados na água, o nitrato é aquele que 

apresenta ocorrência mais generalizada e problemática, devido a sua alta mobilidade e 

estabilidade nos sistemas aeróbios de águas subterrâneas.  Nitrato em concentração superior a 

10mg N03-N/L causa a metahemoglobinemia, podendo trazer graves consequências para a 

saúde, inclusive morte, principalmente em lactentes (OPS, 2000).  

Segundo von Sperling (2005), o nitrogênio é um elemento indispensável para o 

crescimento de algas e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir 

a um crescimento exagerado desses organismos (processo denominado eutrofização). O 

nitrogênio, nos processos bioquímicos de conversão da amônia a nitrito e deste a nitrato, 

implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio (o que pode afetar a vida aquática); na 

forma de amônia livre é diretamente tóxico aos peixes. 

Conforme destaca Resende (2002), o nitrato é a principal forma de nitrogênio 

associada à contaminação da água pelas atividades agropecuárias. Isso ocorre pelo fato de que 

o ânion nitrato, caracterizado por ser fracamente retido nas cargas positivas dos colóides, 

tende a permanecer mais em solução, principalmente nas camadas superficiais do solo, nas 

quais a matéria orgânica acentua o caráter eletronegativo da fase sólida (repelindo o nitrato), e 

os fosfatos aplicados na adubação ocupam as cargas positivas disponíveis. Na solução do 

solo, o nitrato fica muito propenso ao processo de lixiviação e ao longo do tempo pode haver 

considerável incremento nos teores de nitrato nas águas profundas. 



163 

 

 

 

Assim, quando no solo há nitrato em quantidade acima da que determinada cultura 

pode aproveitar, a chance de lixiviação do íon para camadas profundas não exploradas pelo 

sistema radicular é maior. 

Segundo Bhumbla (2001) a contaminação da água por nitrato é menor em solos 

argilosos nos quais a água move-se lentamente e em pequenas distâncias. Além disso, o 

espaço poroso fica normalmente preenchido com água, o que provoca menor pressão de 

oxigênio, situação em que passam a atuar bactérias denitrificadoras que utilizam o nitrato 

como receptor de elétrons no seu metabolismo anaeróbico, convertendo-o a N2O e N2, formas 

de N gasoso que podem migrar para a atmosfera. 

O nitrato de amônio causa irritações nos olhos, na pele e no trato respiratório. A 

substância pode afetar o sangue, devido ao íon nitrato, causando uma doença chamada 

metahemoglobinemia, ou doença do bebê azul (IPCS ICHEM, 2011). Seus principais efeitos 

na saúde humana e dos ecossistemas são decorrentes dos compostos secundários que podem 

ser formados. 

Dias (2004) apresenta que o teor de flúor na água é definido de acordo com o clima e a 

temperatura de cada região, pois isso afeta o consumo médio diário de água por pessoa. Para o 

Estado de São Paulo, o teor ideal de flúor é de 0,7 mg/l (miligramas por litro), podendo variar 

entre 0,6 a 0,8 mg/l. A ausência temporária ou variações da substância não tornam a água 

imprópria para consumo. 

Apesar de o flúor ser habitualmente, adicionado à água de abastecimento público 

devido a sua ação como inibidor da cárie, o consumo prolongado de água com concentração 

excessiva deste elemento pode resultar, em crianças, numa patologia denominada fluorose 

dental e, em concentrações extremas, a fluorose esquelética. 

Costa el al (2004) apresentaram um estudo de ocorrência de fluorose dental em 

crianças nas região dos Vales do Rio Pardo e Rio Taquari, RS, como uma patologia associada 

ao consumo prolongado de água com excesso de flúor. Dias & Bragança (2004) também 

associaram casos de fluorose dentária, relacionados à água subterrânea no município de 

Verdelândia – Minas Gerais. 

Em relação aos parâmetros que indicam poluição por fertilizantes e despejos 

domésticos foram avaliados os parâmetros apresentados no Quadro 17. 
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Parâmetros que indicam poluição por fertilizantes e despejos domésticos 

Parâmetros Referencial 

 

von Sperling (2005) 

Fósforo 

 

Condutividade 

 

 

Quadro 17 – Parâmetros que indicam poluição por fertilizantes e despejos domésticos 

 

Von Sperling (2005) relaciona a origem natural do fósforo à dissolução de compostos 

dos solos e decomposição da matéria orgânica, enquanto que a origem antropogênica se deve 

aos despejos domésticos, industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. O 

fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de abastecimento, porém, 

quando em elevadas concentrações contribui para a eutrofização de lagos e represas.  De 

acordo com o mesmo autor, os esgotos domésticos veiculados por sistemas de esgotamento 

dinâmico constituem a maior fonte de contribuição de fósforo, uma vez que encontra-se 

presente nas fezes humanas, nos detergentes para limpeza doméstica e em outros subprodutos 

das atividades humanas. 

De acordo com Resende (2002), a contaminação dos corpos d’água de áreas agrícolas 

por acréscimo de fósforo nos solos apresenta uma ampla variabilidade, em termos de valores, 

dependendo da capacidade de retenção do solo, irrigação tipo de fertilização da cultura e 

condições climáticas. O processo de lixiviação e a erosão dos solos são os principais agentes 

de contaminação, uma vez que o processo de poluição da água subterrânea por lixiviação de 

fosfatos é, considerado pelo autor, de magnitude desprezível, em solos tropicais. 

Em relação à condutividade elétrica, valores elevados indicam uma grande quantidade 

de íons totais dissolvidos. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a 

condutividade elétrica na água. 

De acordo com Campos (2001), a introdução de sais e outros elementos químicos 

pelas fossas na água subterrânea faz com que a condutividade elétrica seja um bom parâmetro 

indicador da contaminação, além disso, parâmetros como nitrato e cloretos são também 

indicativos bons da contaminação por saneamento in situ por serem elementos conservativos 

na zona saturada. 

Segundo Sipaúba-Tavares (1995), a condutividade elétrica é de extrema importância, 

pois fornece informações do metabolismo do ecossistema detectando as fontes poluidoras. 

Quando seus valores são altos, indicam alto grau de decomposição, ou seja, grande 

concentração de íons na água. 
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 Para obtenção de valores de referência e interpretação das informações obtidas nas 

análises das amostras coletadas na Comuna da terra “Irmã Alberta” foram consultados alguns 

trabalhos acadêmicos que se utilizaram desse mesmo parâmetro na avaliação de contaminação 

das águas. 

No estudo da qualidade da água de efluentes de pesqueiros da região da Guarapiranga 

e da região de Tietê Cabeceiras, Mercante et al (2011) obtiveram, na maior parte dos efluentes 

dos pesqueiros amostrados, um valor de condutividade elétrica elevado, com valores entre 38 

(PP2, subbacia Tietê Cabeceiras) e 146μS.cm-1 (PP22, subbacia Guarapiranga), fato que pode 

ser relacionado à matéria orgânica em decomposição de origem antrópica devido a adubações 

e alimentos introduzidos em excesso e não utilizados pelos peixes. 

Richter et al. (2007), em um estudo na Represa Guarapiranga em 2002 e 2003, 

considerou os pontos amostrados, junto a barragem e em seus afluentes, como ambientes 

impactados, pois registrou valores de condutividade elétrica superior a 100μS.cm-1. 

 De acordo com Mierzwa et al (2005), dentre os parâmetros sanitários determinados a 

partir de amostras de água do ponto de captação da SABESP no Reservatório do 

Guarapiranga, o parâmetro da condutividade elétrica variou: de 104 μS/cm entre os anos de 

1992-2001; 123 μS/cm em 2001; 137 μS/cm em 2002 e 148 μS/cm em 2003, conforme 

apresenta os registros da CETESB. 

  O trabalho de Giatti (2000) verificou que para o Reservatório Paiva Castro, 

considerado um ambiente relativamente livre de forte contaminação, a condutividade elétrica, 

apresentou valores relativamente estáveis entre 30 e 40 μS/cm. 

 Os valores registrados no assentamento variaram entre 34 a 930 μS/cm. Foram 

estabelecidas 04 classes, em função do grau de contaminação: 0 a 50 μS/cm (baixa); 50 a 100 

μS/cm (média); 100 a 500 μS/cm (alta); 500 a 1000 μS/cm (muito alta). 

Em relação aos critérios utilizados na avaliação do padrão microbiológico da água 

para consumo humano foram aferidos os parâmetros apresentados no Quadro 18. 

 

Padrão Microbiológico da água para consumo humano 

Parâmetros Referencial 

 

Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo 

I e Portaria MS 518, de 25/03/2004* - 

Tabela 1 

Escherichia Coli ou Coliformes 

Termotolerantes 

 

Coliformes Totais 

 

 

Quadro 18 – Parâmetros que indicam poluição por fertilizantes e despejos domésticos 
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 A Portaria n° 1469 de 29/12/2000 da ANVISA ; a Portaria MS 518, de 25/03/2004; e a 

Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo I, estabelecem que, água para consumo humano 

em toda e qualquer situação incluindo fontes individuais como poços, minas, nascentes e 

outras devem apresentar ausência de bactérias do grupo dos coliformes em 100 ml de amostra. 

Assim das amostras analisadas, até o momento, 100% estão impróprias para o consumo 

humano. As possíveis causas desta contaminação podem ser consequência da infiltração de 

fossas, que comprometem o lençol freático, defeitos na canalização ou ainda contato direto 

com fezes humanas ou de animais. 

 Conforme discute von Sperling (2005), a presença de coliformes totais não é um 

indicativo de contaminação fecal, pois este inclui bactérias não entéricas como a Serratia sp. e 

Aeromonas sp. No entanto, sua presença serve como indicativo da qualidade higiênico-

sanitária do produto. Os coliformes termotolerantes diferenciam-se dos totais por fermentarem 

a lactose com produção de gás a uma temperatura de 44,5ºC. O principal representante do 

grupo, e o indicador específico de contaminação fecal é a Escherichia coli.  

 

5.4 Levantamento histórico da situação fundiária da Comuna da Terra Irmã Alberta e o 

estudo da viabilidade socioambiental do assentamento 

 

A princípio foi feito o levantamento do processo jurídico da situação fundiária atual do 

aassentamento junto ao INCRA, o qual forneceu toda a documentação e os mapas do processo 

de regularização fundiária do assentamemto, o Relatório de Viabilidade Ambiental e 

posteriormente o Projeto de Recuperação Ambiental vinculado à compensação ambiental do 

Rodoanel Mário Covas.  

A discussão histórica e política referente à estrutura agrária da região a qual se insere o 

assentamento partiu de um extenso trabalho de revisão bibliográfica, reconstituindo o 

processo histórico de uso e ocupação da terra desde o período colonial aos dias atuais, para 

melhor entendimento das relações de poder e da construção do território. Tal debate está 

inserido no capítulo 4.2 referente à caracterização da área de estudo. Houve, ainda, a 

preocupação da consulta e análise de documentos técnicos, legislativos e informações do 

cartório de registro de imóveis de Santana de Parnaíba e São Paulo para reconstruir a situação 

fundiária da Fazenda Ithayê e de todo o material legislativo, na figura de leis e decretos que 

regulamentaram à destinação das terras à SABESP. Foi então reconstruído todo o caminho de 

desapropriação das áreas e feita a amarração com os agentes políticos envolvidos em tais 

processos. 
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Ainda em relação à legislação foram consultados o Plano Diretor do Município de São 

Paulo, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Terra, a legislação de que trata o Parcelamento 

Mínimo, de desapropriação de terras destinadas à Reforma Agrária e das modalidades de 

assentamento propostos pelo INCRA. 

  No levantamento dos sistemas produtivos da Comuna da Terra foram realizadas 

entrevistas junto às famílias do assentamento no período de 2011, cujo modelo segue nos 

Anexos do trabalho, para a coleta de dados referentes às técnicas de cultivo, manejo e 

conservação dos solos adotados nos lotes individuais e nas áreas de produção coletiva; 

caracterização do meio físico; bem como o perfil socioeconômico das famílias. As 

informações aqui coletadas compreendem o capítulo 4.3.5, constituindo a caracterização da 

área de estudo. 

 Numa etapa posterior, inserido nesse eixo de discussão, procurou-se debater a 

sustentabilidade do modelo de assentamento a ser adotado pelo INCRA e daquele utilizado 

pelo MST, à luz da realidade de outros dentro da mesma proposta, no estado de São Paulo. 

Partiu-se, então, do levantamento de trabalhos acadêmicos relacionados aos projetos dentro da 

mesma modalidade de assentamemto, no estado de São Paulo. Os dados foram catalogados e 

reunidos para a discussão acerca da viabilidade de tais empreendimentos. Da mesma forma 

como foram criados, alguns assentamentos foram inflacionados na sua capacidade para 

abrigar famílias, sem qualquer análise técnica ou, em alguns casos, contra elas, e portanto 

incompatível com a proposta do PDS. 

Por fim, as informações obtidas no levantamento dos usos atuais e dos sistemas 

produtivos adotados na Comuna da Terra Irmã Alberta, avaliadas dentro desse contexto 

político maior, foram correlacionadas com as informações do diagnóstico do meio físico, a 

fim de buscar compreender a relação do homem-natureza, dentro de uma proposta dialética de 

entendimento da produção da sociedade e da natureza. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

6.1 Materiais Cartográficos 
 

A elaboração dos materiais cartográficos permitiu o levantamento detalhado do meio 

físico da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e a visualização das especificadades dos ambientes 

de cada núcleo do assentamento. A cartografia de base, sobretudo as Cartas Topográfica, 

Hipsométrica, Clinográfica e de Orientação de Vertentes, forneceram elementos essenciais 

para a elaboração das demais cartas temáticas, e em conjunto, possibilitam subsidiar o 

planejamento de ações e estratégias que garantam a viabilidade ambiental e econômica do 

assentamento. 

De uma maneira geral, as cotas altimétricas da Comuna da Terra e da área de entorno 

apresentam-se entre as altitudes de 700m-840m. O córrego Itaim, afluente da margem 

esquerda do Rio Juqueri, é o principal curso d’água que limita a porção ocidental do 

assentamento. Há ainda, três microbacias dispostas perpendicularmente à margem  direita do 

córrego Itaim (Mapa 02).  

Nota-se na Carta hipsométrica (Mapa 03) que os compartimentos de menor altitude 

referem-se à área de várzea do Córrego do Itaim e das três microbacias inseridas na área do 

assentamento. Há uma compartimentação do relevo mais suave disposta no limite Norte e 

outra mais dissecada, sobretudo na porção do interflúvio principal que divide ás águas que 

fluem das microbacias para o Córrego do Itaim, a Oeste do assentamento, e o Córrego que 

corta o bairro da Vila Maria Trindade, adjacente à porção Leste da área de estudo. 

Em relação às declividades foram elaboradas, como já dito anteriormente, duas 

propostas de Carta Clinográficas. A primeira (Mapa 04) constitui a proposta do Plano de 

Informação de Declividades do Planejamento e da Modernização de Gestão Pública do Estado 

do Tocantins
50

, que define 06 classes de declividade, e preocupa-se em caracterizar o relevo, 

fornecer indicações quanto às possibilidades de práticas agrícolas e de processos erosivos.  A 

segunda proposta de Carta Clinográfica (Mapa 05) é uma adaptação da metodologia 

desenvolvida por Lepsch et al. (1983)
51

, que é a mesma utilizada pelo INCRA, como 

apresentada no seu Estudo/Relatório de Viabilidade Ambiental. 

                                                           

 
50

 Disponível em http://www.seplan.to.gov.br 
51

 LEPSCH, Igo Fernando; BELLINAZZI Jr. Ricardo; BERTOLINI, Dorival & ESPINDOLA, Carlos Roberto. Manual 

para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso. Campinas: 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1983. 

http://www.seplan.to.gov.br/
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Mapa 2- Carta Topográfica da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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Mapa 3 - Carta Hipsométrica da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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Os intervalos de valores atribuídos pelo INCRA definiram apenas 04 classes de 

declividade. De acordo com Lepsch et al (1983), responsáveis pela elaboração da proposta, 

esses intervalos são considerados limites rígidos, e devem ser adotados  na ocasião de não 

haver dados a respeito da erosividade (chuva) e da erodibilidade (solo), e/ou experiência 

conservacionista na área estudada..  

Na metodologia adotada pelo INCRA, a denominada Classe A agrupou os valores de 

declividade inferiores a 5%, enquanto na metodologia do Plano de Gestão Pública do 

Tocantins, essa mesma classe foi detalhada em outras duas classes: A e B, que fixam 

respectivamente os valores de  <2% e 2 a 5%. Ainda conforme a metodologia referida, a  

classe F abrangeu os valores superiores a 45%, ao contrário do estabelecido pelo INCRA, que 

procurou subdividir a mesma categoria em outras duas classes: F e G (45 a 70% e >70%).  

Porém, em termos de práticas agrícolas, não parece interessante a proposta de 

subdividir em várias outras classes acima de 45%, em função da própria legislação ambiental, 

que restringe todo e qualquer tipo de uso na faixa situada entre 47% a 100%. Torna-se, 

portanto, indiferente, se a classe é 45, 50 ou >70%, do ponto de vista do manejo agrícola. 

Entretanto, enquanto o Plano de Gestão do Tocantins estabelece duas classes no 

intervalo de valores situados de 15 a 45%, sendo elas D (15 a 30%) e E (30 a 45%), a 

metodologia adotada pelo INCRA agrupa tais valores numa única classe, denominada E (15 a 

45%).  

 Dessa forma, enquanto, na primeira proposta, relativa ao Plano de Gestão Pública do 

Tocantins, nitidamente parece haver uma maior disponibilidade de áreas menos declivosas, o 

mesmo não ocorre na proposta do INCRA.  A razão dessa diferença reside no fato de se 

agrupar num intervalo maior classes de distantes valores. Dessa forma, há uma generalização 

das porções restritivas quanto à declividade, ocupando áreas maiores do que na realidade 

deveriam ocupar. Resulta parecer inviável qualquer atividade agrícola na área do 

assentamento, em função das tais “altas declividades”  

Em diálogo estabelecido com Lepsch, em novembro de 2012, acerca dos valores 

estabelecidos para as classes de declividade, o autor afirmou que a metodologia estava sendo 

revista, e que em próxima edição do mesmo trabalho, eles recomendariam que os 

delineamentos das classes de declive fossem feitos seguindo feições naturais do relevo, como 

por exemplo: topo, ombro, encosta ou sopé de colina. De maneira que a classe de declive 

corresponderia ao DECLIVE DOMINANTE dentro de um delineamento "natural", a fim de 

evitar "limites artificiais" não concordantes com variações das feições externas do solo. 
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Mapa 4 - Carta Clinográfica da Comuna da Terra "Irmã Alberta", segundo a proposta do Plano de Gestão 

Pública do Estado do Tocantins. 
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Mapa 5 - Carta Clinográfica da Comuna da Terra "Irmã Alberta", segundo INCRA (2008) 



174 

 

 

 

Esses “limites artificiais” são facilmente observáveis no mapa do INCRA, em que 

muitas vezes setores diferentes da vertente – topo, meia-vertente e sopé – estão dentro de uma 

mesma classe de declividade, embora compreendam realidades muito distintas em termos de 

dinâmica hídrica e processos de vertente, já que estão agrupados em uma mesma classe 

intervalos de declividade muito distantes, para a escala da área que se trata o estudo. 

As classes de declividade tem um peso preponderante na classificação das áreas, 

quanto à capacidade de uso da terra. A generalização desses valores, na escala de trabalho de 

que se trata o assentamento, camufla a realidade, e impõe a quase toda área a impossibilidade 

de práticas culturais. No limite, pode-se dizer que o empreendimento é inviável.  

Portanto, a metodologia adotada pelo INCRA na definição dos compartimentos 

clinográficos e que fundamenta os demais produtos cartográficos no estudo de viabilidade 

ambiental da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, serve apenas para caracterizar e reforçar o que 

repetidamente observamos em assentamentos dessa modalidade. Eles estão, em geral, 

inseridos num contexto crítico do ponto de vista de potencialidade e fragilidade do meio 

físico, constituindo, áreas de baixíssima viabilidade agrícola. 

É necessário, portanto, rever a definição das classes de declividade na caracterização 

pormenorizada do meio físico em questão, que garantam uma melhor visualização das 

condições do relevo, mas se faz também necessário repensar o modelo de agricultura que se 

tem em mente quando se trata de qualificar a aptidão agrícola de uma área com tais limitações 

do meio físico.   

Na Carta de Orientação de Vertentes (Mapa 06), o predomínio da orientação Sul e 

Sudoeste nas vertentes da margem direita dos córregos afluentes do Córrego Itaim, indicam 

menor incidência solar e, portanto, uma maior concentração de umidade nesses setores. 

Nestes setores são registrados principais casos de movimento de massa e processos erosivos, 

que pode estar associada a essa concentração de umidade. 

 É importante destacar que os ventos predominantes são de orientação sudeste- 

noroeste (SE-NW). Em clima tropical as entradas das massas de ar provocam chuvas 

acompanhadas de fortes ventos, o que intensifica a erodibilidade da chuva. Dessa forma, as 

vertentes voltadas para o sul, além de terem menor evapotranspiração, recebem muito mais 

água. 
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Mapa 6 - Carta de Orientação de Vertentes da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
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As áreas de Proteção Permanente e de Reserva Legal estão quase que integralmente 

ocupando as manchas S, SW e W destacadas em tons de cores frias. São áreas mais 

sombreadas e, portanto, com maior concentração de umidade. 

As áreas adotadas como espaços de produção coletiva ocupam as vertentes Norte e 

Nordeste, que recebem insolação por um período mais prolongado do dia, e estão expostas ao 

horário máximo de aquecimento solar entre 10-15h. 

O inverso ocorre com a distribuição dos lotes individuais, nos Núcleos 01 e 03, 

principalmente, que estão posicionados nas vertentes Sul e Sudoeste. O Núcleo 02 recebe 

maior insolação, situado nas vertentes Noroeste e Norte. No Núcleo 04, partes dos lotes estão 

distribuídos nas vertentes N e parte nas vertentes Sudoeste e Oeste.  

De acordo com o diagnóstico descritivo do meio biótico apresentado no Estudo de 

Viabilidade Ambiental da Fazenda Ithayê, realizado pelo INCRA (2008), a Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) é caracterizada por uma diversidade de ambientes, 

reflexo das variações nas incidências pluviométricas decorrentes principalmente dos efeitos 

orográficos.  

A Reserva Legal (RL) do assentamento Ithayê é composta por 13 fragmentos de mata 

(Mapa 07). Nos fragmentos predominam a vegetação caracterizada como áreas em Estágio 

Médio de Regeneração Secundária, Estágio Inicial de Regeneração Secundária, Vegetação 

exótica com sub-bosque nativo e pastagens formadas predominantemente por pastagem 

plantada com gramínea do gênero Brachiaria, totalizando uma área de 21,8639 ha, 

representando 20% da área total do assentamento.  

As áreas de mata apresentam porte arbóreo, com altura média do dossel variando de 8 

a 12 metros, diâmetro variando de 9,5; 16 e 19 cm. As pastagens são formadas 

predominantemente por pastagem plantada com gramínea do gênero Brachiaria e atualmente 

nas áreas coletivas há o cultivo de culturas de subsistência como milho e feijão. A vegetação 

exótica é predominantemente de espécies vegetais do gênero Eucalyptos, ainda da época da 

família Byington. Entre os Gêneros e as espécies identificadas nas áreas de mata nativa da 

reserva legal do assentamento podemos citar: Sebastiania sp, Micomia sp, Myrcia sp, Piper 

sp, Albizia sp, Campomanesia guazumifolia Cambess. – sete capotes; Eriobotrya japonica 

Thumb. – nespereira (exótica); Rapanea umbellata Mart.. – capororocão; Casearias sylvestris 

Swartz. – guaçatonga; Cariniana legalis Mart. – jequitibá rosa; Syagrus romanzoffiana Cham. 

– jerivá; Mollinedia elegans Tul. – pimenta-do-mato. 
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Mapa 7 - Áreas de Preservação Ambiental e Reserva Legal da Comuna da Terra "Irmã Alberta" - INCRA 
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Em relação a Carta Geológica (Mapa 08), de maneira geral, é possível verificar que a 

área de estudo apresenta quatro tipos de rochas pré-cambrianas principais. Na porção extremo 

Norte do assentamento há presença de rochas do tipo pEea, que incluem epidoto-anfibolitos 

bandados e xistos verdes (metamargas e/ou metatufitos). Acompanhando a vertente oeste da 

menor sub-bacia da área, também situada ao Norte, há rochas do tipo pEam,  que agrupam 

anfibolitos e  metabasitos (metadiabásio e metagabro). 

Ocupando a área central da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e em maior proporção, 

há a presença de rochas do tipo pEmx, compreendendo micaxistos e/ou metarenitos de médio 

grau metamórfico, que inclui também xistos miloníticos em zonas de movimentação 

tectônica. Finalmente, ao Sul, temos rochas  pEfm que compreendem filitos e/ou metassilitos. 

Apresenta, ainda, depósitos do Quaternário (Qa) representado pelas aluviões fluviais: 

argila, areia e cascalho relacionados aos depósitos das planícies fluviais, sobretudo 

acompanhando o Córrego Itaim.  

Uma falha indiscriminada, no sentido NW-SE, que corta ao Sul da área da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” e define o contato de litologias diferenciadas (pEmx e pEfm).  

No entorno próximo, porém, situados em área externa ao assentamento, há rochas do 

Terciário-Quaternário, na direção SW, representado pelo TQa que constituem argilas, areias e 

cascalhos da Formação São Paulo e da Formação Caçapava (Grupo Taubaté), incluindo 

depósitos elúvio-coluviais correlatos. No extremo Sul, encontra-se rochas pré-cambrianas do 

tipo pEma, constituindo meta-arenitos de baixo grau metamórfico. 

Observa-se predomínio de Micaxistos, Anfibólitos e Filitos, rochas de baixa 

resistência ao intemperismo, que em condições tropicais resultam em espessas camadas de 

alterita, friáveis e que reprentam um considerável reservatório de nutrientes. Em função da 

orientação da folhação e das altas declividades, Micaxistos, Anfibólitos e Filitos são 

suscetíveis a processos erosivos que restringem o desenvolvimento dos solos. 
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Mapa 8 -Carta Geológica da Comuna da Terra "Irmã Alberta” 
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6.2 Alterações no relevo e diferenciações históricas do uso da terra  

  

A caracterização morfológica do relevo fornece elementos importantes no 

entendimento da dinâmica do meio físico e, possibilita, ainda, a identificação de fragilidades 

ambientais potenciais inerentes ao uso da terra. 

O mapeamento da Cobertura e Uso da Terra permite a visualização da distribuição dos 

tipos de uso, permitindo identificar áreas estratégicas e elaborar diferentes planos de ação 

dentro das necessidades apontadas pelas unidades de mapeamento definidas. Esse tipo de 

cartografia estabelece uma ligação entre o meio físico e socioeconômico, auxiliando na 

tomada de decisão em ordenamento e planejamento do território e na definição de políticas de 

gestão de recursos naturais. 

Dessa forma, procurou-se construir um mosaico com as fotografias e imagens aéreas 

do período de 1962 a 2008 (Figura 20), que permitissem avaliar a diferenciação histórica dos 

usos da terra atribuídos à área correspondente à Comuna da Terra “Irmã Alberta”.  

Observa-se que, em virtude, das características do meio físico, o Núcleo 2, cortado 

pelo principal eixo viário que liga a região de Perus à Cajamar e a proximidade com a Via 

Anhanguera,  historicamente foi uma área bastante alterada, compreendendo atividade 

mineradora, para extração do caulim, que  incluía, ainda, as cabeceiras do córrego que ocupa a 

porção central do assentamento. Havia, ainda, extensa plantação de eucalipto, permanecendo 

tal situação até aproximadamente final da década de 70. Nas décadas de 80 e 90, a área 

destinada por mineração fora substituída por pastagens, assim como parte da área outrora 

ocupada por eucalipto.  

Durante a década de 90, a expansão urbana da periferia de Cajamar passou a exercer 

grande pressão nos remanescentes florestais já intensamente alterados e nos bosques de 

eucaliptos, que sofreram uma forte exploração nesse período pela população do entorno, uma 

vez que a área estava praticamente abandonada pela família Byingthon.  

A via Anhanguera, eixo de escoamento e circulação de mercadorias, também se torna 

um atrativo para a instalação de galpões industriais e centros de logística, exercendo FORTE 

pressão sobre os “vazios” periféricos e as áreas verdes remanescentes.   

A imagem aérea de 2002 sugere o grau de degradação das terras ocupadas pelas 

famílias do MST: nascentes e matas ciliares desmatadas.  Na imagem aérea de 2008 já é 

possível verificar certa regeneração das áreas de nascentes e mata ciliares ao longo dos 

córregos e canais de drenagem.  
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A Carta de Uso da Terra Atual (Mapa 09) permite identificar a densidade da vegetação 

de porte arbóreo do assentamento, as áreas de vegetação secundária e as áreas agricultáveis do 

assentamento. É possível avaliar a dimensão da pressão exercida da ocupação urbana 

circunvizinha à Comuna, sobretudo no Núcleo 4. Em termos de uso da terra atual,  a fazenda é 

composta por pastos, agricultura de subsistência diversificada; cultura permanente com 

eucalipto e algumas manchas de Mata Atlântica.  

Em relação à caracterização do relevo, a Carta Hipsométrica da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta”  (Mapa 02) agrupou 08 compartimentos topográficos, em cotas de 15 em 15m, 

sendo que a primeira e a última categorias extrapolam esse limite a fim de englobar valores de 

pontos cotados. Este mapa permite a visualização de setores com maiores altitudes situadas na 

porção Sudoeste do assentamento e pertencentes ao Núcleo 4. As menores altitudes 

concentram-se na porção Norte, englobando os Núcleos 1 e 2. De maneira geral, as cotas 

predominantes estão entre 725-795m, sendo as altitudes mais baixas de 700-725m 

relacionadas às áreas de planície existentes na área. 

As declividades mais acentuadas estão ligadas às áreas de cabeceiras de drenagem e 

denotam diferenças marcantes nos tipos de relevos, diferenciando padrões de dissecação 

(Mapa 04 e 05). Nota-se nitidamente que os relevos situados no Núcleo 1 e 2, sustentados por 

anfibolitos bandados e xistos verdes (p€ea), e por anfibolitos/ metabasitos (p€am)  sofreram 

ação intensa dos agentes erosivos, originando terrenos menos entalhados e de formas extensas 

de morros com encostas suavizadas, características dessa porção da área de estudo. 

Associados a essas áreas há canais de drenagem, que configuram áreas mais embaciadas 

desses terrenos e uma planície fluvial de pequena extensão. A região do Núcleo 2 está mais 

exposta à energia da radiação solar, sendo um fator contributivo na dissecação do relevo 

(Mapa 06). 

Observa-se ainda interflúvios amplos, com topos suavemente arredondados. As linhas 

de ruptura denotam a presença de veios de quartzo no interior da cobertura pedológica, e estão 

relacionados à modificação da dinâmica hídrica dentro do perfil, sugerida pela variação de 

cores encontradas do topo à base da vertente. São responsáveis, ainda, pela constituição de 

sistemas mistos de vertente, que do topo apresentam perfil convexo e após essas linhas de 

quebra no relevo, tornam-se côncavas. 

Os terrenos da área de entorno limítrofes à porção ocidental da Comuna da Terra 

apresentam padrões residenciais médios de ocupação. Os galpões industriais distribuem-se, 

sobretudo, à Noroeste e Oeste, intermediando as áreas residenciais. As chácaras predominam 

ao longo do limite oriental do assentamento. As residências de baixo padrão, ocupações 
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irregulares e áreas vazias, com exposição de solos e remanescentes pequenos de vegetação, 

constituem o cenário da região de entorno à Sudeste (Mapa 09).  

  

  

 

Figura 20 - Diferenciação de Uso da Terra: Comuna da Terra "Irmã Alberta" (1962/2008) 
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Mapa 9 - Carta de Uso da Terra Atual da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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Os terrenos situados no Núcleo 3 estão assentados sobre micaxistos e/ou metarenitos e 

apresentam altitudes mais elevadas, com vales com maior grau de entalhamento e altas 

declividades. Os interflúvios são mais amplos e os topos arredondados. A predominância do 

entalhamento do talvegue em relação à denudação do relevo garante a concentração de 

vertentes convexas nesses setores. À medida que as declividades e as amplitudes do relevo 

decrescem há um enfraquecimento da intensidade de erosão e as vertentes assumem forma 

côncava, configurando morros com rampas suavizadas e extensas. Com a alteração dos 

processos dominantes erosivos para deposicionais, os vales se alargam e há formação de uma 

planície fluvial que ganha corpo na intersecção com o Córrego Itaim e sua planície de 

inundação, e que embora tenha sua área de várzea fortemente alterada pela ocupação urbana, 

sobretudo em função das modificações no traçado do canal de drenagem – agora canalizado – 

guarda parte das características originais.  

O embasamento rochoso de filitos e metassiltitos configuram os terrenos de relevo 

muito ondulado a forte ondulado localizados no extremo Sul do assentamento. Assim, o 

Núcleo 4 caracteriza-se por interflúvios estreitos, com topos arredondados e alguns setores 

com topos aguçados. Concentram-se aí as maiores altitudes e as maiores declividades da 

Comuna da Terra Irmã Alberta. As linhas de ruptura e de mudança de relevo, mormente, estão 

associadas a veios de quartzo ou linhas de cascalhos encontrados na cobertura pedológica. 

Uma das linhas de ruptura, localizada à Sudoeste, parece estar associada um depósito 

coluvionar de15 a 20 cm de espessura, formado por seixos arredondados a angulosos. 

Nos relevos de morros há ocorrência generalizada de fenômenos erosivos, com maior 

intensidade nas áreas com solos expostos, com ocorrência esparsa de ravinamentos e 

boçorocas (Foto 4). Os componentes texturais dos Cambissolos, predominantes na área, 

detém uma capacidade de se desprender pelo impacto de gotas de chuva e/ou irrigação 

(salpicamento) e, produzir um selamento superficial, dificultando infiltração de água e 

aumento de escoamento superficial e erosão (RESENDE ET AL., 1999).  
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Foto 4 - Processos erosivos com formação de ravinas (1), no Núcleo 2;  sulcos (2), no Núcleo 1; e tendendo 

para a formação de voçorocas (3), no Bairro Maria Trindade. 

Os ravinamentos e boçorocas estão comumente associados a valas de demarcação, 

trilhas de gado, linhas de plantio e áreas com rarefação de cobertura vegetal (Foto 4 e 5).  

   

Foto 5 – Práticas culturais inadequadas, favorecendo a erosão dos solos: plantio "morro abaixo" 

Desta forma, é de substancial importância que as técnicas de cultivo e o manejo da 

terra venham acompanhadas de medidas de contenção de erosão, como o plantio em curvas de 

nível, valetas  de contenção da água, canaletas de desconcentração de fluxo ao longo da 

vertente (Fotos 6 e 7). 
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Foto 6 - Valetas de contenção da água da chuva e registro de processos erosivos por escoamento superficial e  

aprofundamento de sulcos. 

  

Foto 7- Técnicas de conservação dos solos: cobertura morta e formação de taludes de contenção e 

armazenamento da água 

 

 O Quadro 19 apresenta a relação das principais dificuldades levantadas pelas famílias 

do assentamento em relação ao meio físico. O Mapa 12 apresenta as feições morfológicas do 

relevo encontrado na Comuna da Terra Irmã Alberta.
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Eventos NÚCLEO 1  NÚCLEO 2  NÚCLEO 3  NÚCLEO 4 

  TOPOSSEQUENCIA 1  TOPOSSEQUENCIA 2     

  8 9  P1 P3 P4 P5 P7  P1 P2 P3 P4 P5  10 11 12 13 14  16 19 21 22 25 

erosão laminar  - -  - - - X -  - X X X -  - - - - -  X - - - - 

erosão em sulcos  - -  - X - X -  - X X X -  - - - - X  - - - - - 

voçorocas  - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - 

desbarrancamentos  - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  X - - - - 

solo compactado  X X  - - X X X  - - X X -  - - X X -  - X X X - 

solo arenoso  - -  - - - - -  - - - - -  - - - - X  X - - - - 

solo argiloso  - -  - X X - X  - X X - -  - - X X -  - - - - - 

solo ácido  - -  X - X X -  X - X X -  - - - - -  - - - - - 

presença de 

pedregosidade 

 
- -  X X X X X 

 
X X X X - 

 
X - X X X  X X X X X 

presença de entulho  - -  X - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - 

manejo de 

espontâneas 

 
- X  X X X - - 

 
X X X - - 

 
- - X X X  X - - - - 

manejo de braquiárias  - X  X X X - -  X X X - -  - - X X X  X X X X X 

pragas (formiga, 

pulgão) 
 

X X  X X - - X 
 

X X - - - 
 

- - - - -  X - - X - 

tocos no terreno  - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - X 

Quadro 19 - Relação das dificuldades encontradas em função do relevo e solos descritos nos pontos dos Perfis Esquemáticos, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de 

Perus, município de São Paulo/SP 
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 Em relação às áreas de proteção ambiental do assentamento, a propriedade  não possui 

reserva legal averbada estando em desacordo com o Código Florestal datado de 1965, no 

entanto, apresenta uma área de 5,9920 ha de remanescente de mata nativa fora da preservação 

permanente, que deverá ser destinada a reserva legal do imóvel além do restante conforme 

exigência por lei. Como Área de Preservação Permanente foram consideradas pelo INCRA, as 

áreas de brejos e de pequenos cursos d’água que cortam o imóvel e áreas que apresentam 

declividades superiores à 45º, conforme determina o Código Florestal.  Essas áreas somam 

20,7383 ha. (Mapa 07) 

O relatório que compreende o Estudo de Viabilidade Ambiental (INCRA, 2008) 

apresentou um Plano de Uso do Assentamento (Mapa 10) conforme às observações de campo 

e entrevistas realizadas com as famílias, caracterizando as principais atividades 

agrosilvopastoris, atualmente, desenvolvidas no assentamento. 

Essas atividades compreendem, enquanto agricultura de subsistência, as hortaliças, 

quiabo, chuchu, abóbora, maxixe; mandioca, feijão (de inúmeras variedades: azuki, guandu, 

carioca, rajado, etc.) e milho. Em relação às frutíferas: uva, banana, maracujá, mamão, figo, 

pêssego, nêspera, pinha, framboesa, abacate. Há, ainda, apicultura; criação de pequenos 

animais, como cabra, galinha, pato, marreco, peru; cavalo.  

Dentre as principais atividades agrosilvopastoris a serem desenvolvidas pelas famílias, 

previstas pelo INCRA até então, estão as culturas permanentes (uva, pêssego, figo, pinha, 

banana e nêspera), culturas temporárias (maracujá, framboesa, milho, mandioca, feijão e 

hortaliças), pastagem e apicultura. 

A prática da agricultura orgânica é adotada por algumas famílias, principalmente na 

horticultura, que é desenvolvida, em geral, nas áreas dos lotes individuais. Embora algumas 

famílias apresentem certa consciência quanto o uso indiscriminado de agrotóxicos e outros 

insumos químicos agrícolas, não reflete o quadro geral do assentamento.  

Nas áreas de produção coletiva, se há possibilidade, a partir de recursos provenientes 

de fora, pelo MST ou por alguma entidade ou organização da sociedade civil, há uso de 

maquinário agrícola para gradeamento e tombamento da terra, adição de calcário e adubo 

químico, portando já não configurando práticas sustentáveis ecologicamente.  

Em relação a Carta de Capacidade de Uso da Terra (Mapa 11), no Quadro 20, segue a 

descrição das classes de capacidade de uso do imóvel, distribuído da seguinte forma: 
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CLASSES DE CAPACIDADE DE USO % ÁREA (ha) 

CLASSE IIs 

 

Terras produtivas, planas ou suavemente onduladas, com ligeira 

limitação pela capacidade de retenção de água, ou baixa 

saturação por bases (caráter distrófico), ou pouca capacidade de 

retenção de adubos (baixa capacidade de troca); 

 

7,55 8,7370 

CLASSE IIIe 

Terras com declividades moderadas (classe de declividade entre 

05 e 10%), relevo suavemente ondulado a ondulado, com 

deflúvio rápido, com riscos severos à erosão sob cultivos 

intensivos, podendo apresentar erosão laminar moderada e/ou 

sulcos superficiais e rasos frequentes, também em terrenos com 

declives de classe entre 2 e 5% e solos muito erodíveis, como 

aqueles com mudança textural abrupta; 

 

4,13 4,7824 

CLASSE IVe 

Terras severamente limitadas por risco de erosão para cultivos 

intensivos, geralmente com declividades acentuadas (classe de 

declive entre 10 e 15%), com deflúvio muito rápido, podendo 

apresentar erosão em sulcos superficiais muito frequentes, em 

sulcos rasos frequentes ou em sulcos profundos ocasionais; 

também é o caso de terrenos com declividades da classe entre 5 

e 10%, mas com solos muito suscetíveis à erosão, tais como os 

Podzólicos com mudança textural abrupta; 

 

11,16 12,9095 

CLASSE VIe 

Terras que, sob pastagem (ou, eventualmente, com culturas 

permanentes protetoras do solo, como por exemplo: seringueira, 

cacau ou banana), são medianamente suscetíveis à erosão, com 

relevo ondulado e declividades acentuadas (classe de declive 

entre 10 e 15%, ou entre 5 e 10% para solos muito erodíveis), 

propiciando deflúvio moderado a severo; dificuldades severas 

de moto- mecanização, pelas condições topográficas, com risco 

de erosão que pode chegar a muito severo; presença de erosão 

em sulcos rasos muito frequentes ou sulcos profundos 

frequentes; 

52,28 60,4792 

CLASSE VIIe 

 

Terras com limitações severas para outras atividades que não 

florestais, com risco de erosão muito severa, apresentando 

declividade bem acentuada (mais de 40% de declividade) 

propiciando deflúvios muito rápidos ou impedindo a moto-

mecanização; presença de erosão em sulcos muito profundos, 

muito frequentes. 

 

4,83 5,5839 

CLASSE VIII 

Terras impróprias para serem utilizadas com qualquer tipo de 

cultivo, inclusive o de florestas comerciais ou para produção de 

qualquer outra forma de vegetação permanente de valor 

econômico. Prestam-se apenas para proteção e abrigo da fauna 

e da flora silvestre, para fins de recreação e turismo ou 

armazenamento de água em açudes. 

20,05 23,1902 

TOTAL  100,00 115,6822 

    

Quadro 20 - Classes de Capacidade de Uso para fins de avaliação – INCRA (2008) 

 

Anteriormente, apontou-se a questão da definição das classes de declividade, cujo 

peso é preponderante no estabelecimento das classes de uso aqui apresentadas. Há, pois, 

incoerências no sistema adotado, que como visto definem “limites artificiais” do que 
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deveriam, em realidade, representar. Dessa forma, o erro inicial confere a perpetuação dos 

erros em etapas seguintes do trabalho cartográfico. 

Nota-se que a representatividade de cada categoria, referente à capacidade de uso, em 

termos de porcentagem não parece condizer de fato à área ocupada no mapa. Percebe-se, por 

exemplo, que a Classe VIII (20,05%), visualmente é maior que a área ocupada pela Classe 

VIe, que, no entanto, estatisticamente, representa 52,28% da área. Inclusive, abrange a área ao 

extremo Norte do assentamento, que o INCRA não prevê desapropriação e que, portanto, nem 

deveria estar inserida e contabilizada aqui – como é claro e destacado no Plano de Uso do 

Assentamento. Mesmo agrupando uma área que nem deveria, a mancha ocupa uma área 

menor que a classe VIII (20,05%), mas registra um número acima do DOBRO desse valor.  

Mais aterrador ainda, é o caso da Classe VIIe, representando 4,83%, quando 

visualmente, parece ocupar quase o TRIPLO da área ocupada pela Classe VIe constando 

representar 52,28% da área do assentamento.   

Há erros gravíssimos na concepção geral do mapa. Numa mesma classe há realidades 

muito distintas agrupadas, como o caso da Classe VIII, considerada imprópria para o uso de 

qualquer tipo de cultivo, inclusive o de florestas comerciais, entretanto, agrega situações de 

relevo muito distintas, incluindo áreas imensamente íngremes, com vertentes abruptas, e áreas 

de platô, com topos arredondados amplos, com restrições pequenas a mecanização. Mas, essa 

situação é generalizada para as demais classes. 

Outra questão que se apresenta é a definição das classes de uso em função, 

fundamentalmente, da possibilidade do desenvolvimento ou não da agricultura intensiva. Ora, 

sabe-se que esse tipo de agricultura preconiza altos índices de produtividade e utilização de 

modernas técnicas – leia-se uso indiscriminado de adubos químicos, inseticidas e herbicidas – 

e máquinas no preparo do solo, no cultivo e colheita. Ademais, está vinculada a exploração 

predatória da terra, o que não condiz com a proposta do Projeto de Assentamento de 

Desenvolvimento Sustentável indicado pelo INCRA.  

Portanto, há incoerências gritantes nas técnicas e no levantamento de dados utilizados 

na concepção da Carta de Capacidade de uso da terra pelo INCRA, e que tem um papel 

preponderante na avaliação do imóvel. As classes deveriam ser redefinidas e redimensionadas 

de acordo com as diferenciações do relevo; em conformidade ao tipo de agricultura que se 

almeja adotar.  A proposta de um sistema de propósito múltiplo de Lepsch et al (1983), foi 

fixado em parâmetros e objetivos únicos e adotado como representativo da realidade pelo 

INCRA, originando um documento que não condiz  ao que é de fato.   
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Mapa 10 - Plano de Uso do Assentamento - Comuna da Terra "Irmã Alberta" / INCRA 
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Mapa 11 - Carta de Capacidade de Uso da Terra da Comuna da Terra "Irmã Alberta" - INCRA
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A Carta Morfológica da Comuna da Terra “Irmã Alberta” (Mapa 12) registrou a 

situação de pré-perturbação do assentamento, a partir da obtenção das fotografias aéreas mais 

antigas da área e datadas no ano de 1962. Conforme os critérios estabelecidos e adaptados da 

metodologia de  caracterização da Morfologia Original e Morfologia Antropogênica de 

Rodrigues (2005), foi estabelecida uma legenda que visualizasse as intervenções humanas 

enquanto ações geomorfológicas,a fim de avaliar as formas, os materiais e processos 

desencadeados pelas mesmas. 

Percebe-se que as atividades mineradoras tiveram papel preponderante na modificação 

do modelado original tanto da área respectiva ao assentamento quanto do seu entorno. Cortes 

e aterros estão vinculados ao estabelecimento de prédios e galpões industriais ao longo do 

eixo da Rodovia, alterando os canais de drenagem, diminuindo as áreas de planície e 

consequentemente, aumentando a velocidade de escoamento das águas pela rede de 

canalização instalada.  

Embora a Carta Morfológica Antropogênica Atual não tenha sido elaborada, a 

posterior seqüência de intervenções antrópicas nas formas foi visualizada a partir da 

reconstrução cronológica de fotografias aéreas e imagens de satélite, para a diferenciação 

histórica do uso da terra da região, apresentadas anteriormente (Figura 20). Observa-se que os 

loteamentos de médio e baixo padrão, associados aos loteamentos em situação irregular, 

sobretudo, a partir da década de 90 e intensificado a partir de 2000, configuram as maiores 

intervenções no modelado do relevo, incrementando o aporte de sedimentos nos cursos 

d’água, estabelecendo novos cortes no relevo nas vertentes dos morros, enquanto nas áreas de 

planícies houveram novas canalizações, modificações dos cursos d’água e construção de 

aterros. A urbanização trouxe a impermeabilização de extensas áreas do entorno. 

A impermeabilização parcial da superfície, resultante das intervenções urbanas, altera 

as condições de circulação da água no interior do solo, provocando soerguimento ou 

rebaixamento do lençol freático. Além disso, interfere na relação água/atmosfera do solo que 

regula o potencial de oxi-redução da solução do solo, redirecionando os processos de 

alteração química dos minerais (MANFREDINI et al., 2004). 

O solo exerce, ainda, um importante papel atenuador das condições climáticas. Parte 

da água da chuva absorvida e retida pelos solos, em condições naturais, durante os episódios 

chuvosos, é devolvida para a atmosfera n forma de vapor durante os períodos de estiagem. 

Este mecanismo é responsável por uma menor amplitude de variação nos teores de umidade 

relativa do ar e na temperatura próxima à superfície. A impermeabilização dessa superfície 

neutraliza este processo, além de aumentar,como dito anteriormente o volume e a velocidade 



194 

 

 

 

do escoamento, concorrendo para a saturação do sistema de drenagem e a multiplicação de 

áreas de inundação. 

É importante frisar que a diferenciação dos agentes geomorfológicos atuantes em 

períodos históricos distintos são entendidos dentro da lógica de acumulação e reprodução do 

capital, e que portanto, na perspectiva abordada por Gratão (2002) as relações de produção 

são apreendidas enquanto agentes geomorfológicos. 

Dentro do processo produtivo, essa diferenciação origina novas totalidades no espaço, 

com implicações diretas sobre a dinâmica da paisagem. Dentro das novas totalidades que se 

formam, se conjugam as relações de produção na transformação e remodelação dos balanços 

energéticos e matéria nos sistemas naturais   

A terra urbana que integra os espaços adjacentes ao assentamento, assim como 

qualquer parcela do território, é integrante do conjunto de mercadorias regidas pelo modo de 

produção capitalista, submetida então à sua lógica: uma mercadoria cujo preço não é produto 

do trabalho, único processo que cria valor. 

Ao contrário, há uma funcionalidade espacial da presença das periferias que 

constituem esses espaços perirubanos, e que envolvem a presença de uma população 

moradora provisoriamente instalada, num espaço sujeito às futuras capitalizações, como no 

caso da expansão dos novos empreendimentos residenciais condominais tão presentes na 

região do entorno, ou mesmo da expansão dos centros de logística instalados nas 

proximidades. Entretanto, ao mesmo tempo e inversamente, tal presença pode apresentar-se 

como limite à mobilização do espaço para negócios, tendo em conta o volume de população 

fixada enquanto moradora (DAMIANI, 2005).  

A Comuna da Terra “Irmã Alberta” , em si, também exerce esse contraponto na 

limitação dos negócios vinculados à especulação imobiliária. Entretanto,  permance dentro da 

lógica perversa do mercado de terras, quando estabelecida enquanto área de compensação 

ambiental do Rodoanel Mário Covas, configurando a nova estratégia adotada pelo INCRA, a 

partir do final de 2013, na regularização do assentamento.  
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Mapa 12 - Carta Morfológica da Comuna da Terra "Irmã Alberta" 
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6.3 Caracterização dos Solos 

6.3.1 Mapeamento Pedológico de Detalhe 

 

Através dos procedimentos descritos anteriormente, constatou-se que na Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” ocorrem, principalmente, as seguintes classes de solos, apresentadas no 

Quadro 21: 

Principais Tipos de Solos na Comuna da Terra “Irmã Alberta” 

Simbologia Descrição 

CX1 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos A moderado (0-5/10) textura 

argilosa, relevo ondulado a fortemente ondulado, fase pedregosa; 

localizados em topos de morros arredondados declividades em torno de 

>8 a 20%, mais rasos, linhas de pedra ou veios de quartzo próximos à 

superfície; cor predominante 7,5YR e alguns setores 2,5YR fase 

pedregosa. 

CX2 

 

 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos A (0-10) moderado textura 

argilosa, relevo forte ondulado, fase endopedregosa, localizados nas 

vertentes com declividades superiores a 20 a 45%; presença marcante de 

cascalhos distribuídos por todo perfil, linhas de pedras ou veios de 

quartzo mais profundas, a partir de 40cm; cor predominante 5YR. 

 

CX3 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos A moderado (20-40 cm) textura 

argilosa a muito argilosa, relevo ondulado, predomínio de declividades 

em torno de 3 a 20%. Localizados em áreas embaciadas e sistemas de 

vertentes côncavas, que permitem maior acúmulo de matéria orgânica; cor 

predominante 10YR. 

RL+CX 

 

NEOSSOLOS LITÓLICOS A moderado textura argilosa relevo 

montanhoso + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos A moderado, 

textura argilosa, relevo forte, ondulado a montanhoso. 

GX 

 

GLEISSOLOS HÁPLICOS Textura argilosa ocorrem nas planícies 

fluviais dos cursos d’água. 
 

Quadro 21 - Principais tipos de solos encontrados na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, 

município de São Paulo/SP. 

 

  De acordo com EMBRAPA (1999), os CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX) tratam-se 

de solos minerais, com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte 

superficial, cujo perfil apresenta-se na sequência de horizontes A, Bi, C, com ou sem R. O 

horizonte B incipiente apresenta textura argilosa, estrutura em blocos pequenos fraca a 

moderada. São denominados háplicos por não apresentarem caráter húmico ou fúlvico. 

O  caráter incipiente manifesta-se sobretudo na estrutura, cujo desenvolvimento pode 

ser limitado tanto pelos altos teores de silte, quanto pelos baixos teores de agentes cimentantes 
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(óxidos metálicos, matéria orgânica.). O caráter incipiente dos Cambissolos pode estar 

associado a processos erosivos, uma vez que são recorrentes em declividades elevadas que se 

constituem em zonas de exportação. 

 Os CAMBISSOLOS HÁPLICOS foram subdivididos em três classes (CX1, CX2 e 

CX3) em função das formas de modelado e condições de declividade do relevo; do grau de 

pedregosidade; da cor predominante presente no horizonte B; da acumulação de matéria 

orgânica e espessura do horizonte A. As diferenciações entre cada uma das classes são 

apresentadas no Quadro 21. 

 Em geral, os Cambissolos costumam guardar características morfológicas e 

mineralógicas que remetem à litologia: cor, textura e pedregosidade. A relação silte/argila 

elevada (acima de 0,6) registrada nas análises, é indicativo do baixo grau de intemperismo 

desses solos, confirmado pela presença marcante de mica, sobretudo nos Núcleos 03 e 04. 

Lepsch et al (1983) destacam que a presença abundantes em pedras, cerca de 15 a 50% 

em volume de massa de solo, como no caso dos Cambissolos aqui classificados, apresenta 

efeitos negativos sobre as propriedades de retenção e infiltração da água, de controle de 

enxurrada, de penetração das raízes, e também de desgaste e/ou dificuldades de emprego de 

máquinas de preparo e cultivo do solo. 

Os Cambissolos do grupo CX3, sobretudo em função da espessura em profundidade 

do horizonte A nas áreas de baixa vertente, podem estar vinculados a depósitos coluvionares 

pedogenizados. De forma, que seriam necessários estudos mais pormenorizados para garantir 

que tal afirmação esteja de fato correta e que, entretanto, nesse momento não foram possíveis 

de serem realizados.  

Os NEOSSOLOS LITÓLICOS (RL) são solos minerais não hidromórficos, pouco 

desenvolvidos, rasos (menor que 50 cm até o substrato rochoso), com horizonte A assentado 

diretamente sobre a rocha coerente e dura, ou sobre horizonte C pouco espesso. São, portanto, 

solos com sequência de horizontes A – R, ou A – C – R. Apresentam horizonte superficial, A 

moderado, de textura argilosa, com cores de matiz 5 YR e valor croma, no geral, 3/4. Apesar 

de poderem apresentar boa disponibilidade em nutrientes para as plantas, esses solos são mais 

indicados para reservas naturais e reflorestamentos, devido ao relevo excessivamente íngreme 

em que ocorrem e às restrições quanto a baixa capacidade de armazenamento de água 

condicionada pela espessura. Estão associados a Cambissolos Háplicos (CX) devido à 

dificuldade de limitar com precisão a ocorrência isolada desses solos (EMBRAPA, 2006). 

Os GLEISSOLOS HÁPLICOS (GX) compreendem solos minerais, hidromórficos, 

com horizonte A seguido de horizonte glei dentro de 150 cm da superfície. São solos mal 
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drenados com forte gleização, desenvolvidos nas planícies fluviais dos principais cursos d' 

água, isto é, em locais de relevo plano, vinculadas a excesso de água. Esses solos têm sérias 

limitações ao uso, devido à presença de lençol freático elevado e ao risco de inundações ou 

alagamentos frequentes. A limitação ao emprego de máquinas agrícolas é também 

significativa. 

 
Mapa 13 – Pontos de Amostragem de Solos da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
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Mapa 14 - Carta Pedológica da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 



200 

 

 

 

6.3.2 Topossequências e Perfis Esquemáticos  

 

Como descrito em capítulos anteriores a Comuna da Terra “Irmã Alberta” pertencia à 

antiga Fazenda Ithayê, de propriedade da família Byingthon. A paisagem formada até o 

estabelecimento da Comuna da Terra era constituída por pastagens implantadas há pelo 

menos 70 anos, alternadas com algumas áreas de cultivo de eucalipto, ainda hoje presente em 

áreas  do assentamento. 

Em geral, as famílias adotam sistemas de produção diferenciados nas áreas de 

produção coletiva e individual. Houve a preocupação de retratar, sobretudo, o manejo das 

áreas de produção coletiva. 

Foram, então, traçadas duas topossequências, localizadas no Núcleo 02 da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta”, em função da facilidade de acesso, permitindo maior agilidade na 

execução das tarefas de campo. Essas áreas também foram eleitas devido a sua 

representatividade, em função dos diferentes sistemas de produção adotados, como o 

orgânico, o ecológico e o convencional. 

Para a caracterização e visualização do comportamento da cobertura pedológica nos 

diferentes compartimentos topográficos do assentamento, ao longo das vertentes, foram 

organizados perfis esquemáticos, agregando-se, ainda, informações geológicas, do uso da 

terra e de técnicas de cultivo. 

Diferentemente das topossequências 01 e 02, nos demais perfis esquemáticos da área 

não houve a preocupação da caracterização minuciosa das alterações da cobertura pedológica 

nessas vertentes. Entretanto, permitiu certa discriminação da organização do solo nesses 

setores. 

A investigação mais detalhada para os efeitos das práticas agrícolas e qualidade dos 

solos, nas quais foram feitas as descrições do perfil pedológico e do Perfil Cultural, a partir da 

metodologia adaptada de Henin et. al (1976) e da proposta exposta por Tavares et. al (1999), 

através da qual buscou-se caracterizar o comportamento morfológico dos solos, em função do 

uso e manejo empregados pelos camponeses, concentrou-se nas Topossequências 1 e 2. 

 

6.3.2.1 Caracterização da Topossequência nº 01 

 

O traçado da Topossequência n.1 abrange as áreas de produção coletiva do Núcleo 01 

e 02, da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, caracterizados por diversos sistemas de produção, 

integrando os do tipo orgânico (P1 e P7), ecológico (P4), convencional (P5) e isento de tratos 
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culturais (P3). Os sistemas de cultura adotados incluem o milho, a uva, a mandioca e 

olericultura, sendo que uma das trincheiras foi aberta em área de pasto sujo/abandonado. 

Foram abertas sete (07) trincheiras ao longo dessa primeira topossequência, porém, 

para fins de caracterização, foram selecionadas apenas cinco (05), de melhor 

representatividade. 

A situação geográfica da Topossequência n.1 a insere num contexto geomorfológico 

de relevo pouco dissecado em relação às demais áreas do assentamento, cujo padrão 

morfológico é de topos convexos arredondados, individualizados por uma linha de ruptura 

convexa, seguido de um sistema misto de vertentes convexas e côncavas, atingidas por duas 

linhas de mudanças de declive côncava, na média e baixa encosta, respectivamente. As 

declividades na área de topos e na baixa e média vertente concentram-se em torno de 2 a 5%, 

e os terrenos mais declivosos estão situados na porção da alta vertente, variando de 15 a 45%. 

Os fortes declives verificados na alta vertente são determinantes de alguns 

processos morfogenéticos, nomeadamente o desgaste e o transporte de sedimentos. 

A área está assentada sobre micaxistos e/ou metarenitos de baixo grau metamórfico 

nos topos e no terço superior da vertente, e nas demais porções da vertente há anfibolitos e 

metabasitos, de origem pré-cambriana, correspondentes a rochas metamórficas foliadas, com 

xistosidade mais ou menos desenvolvida. Os solos residuais correspondentes a essas áreas 

tendem a ser de natureza argilosa, confirmadas pelas análises físicas (Tabela 1).  

Em termos geotécnicos, a estabilidade das vertentes pode ser comprometida pelas 

descontinuidades de baixa resistência, ao longo dos planos de xistosidade, dessas rochas 

(Bartorelli & Haralyi, 1998).  

As vertentes são de exposição Norte, portanto, recebem maior quantidade de energia 

solar, em relação às demais, e estão, assim, mais sujeitas a uma maior evapotranspiração 

potencial, e consequentemente um menor teor de umidade nessas áreas.   

Embora, haja a presença de Cambissolos Háplicos em quase toda a área do 

assentamento, há uma diversidade de solos nessa linha de topossequência que coincidem, 

aproximadamente, às linhas de ruptura e de mudança de declive, originando sistemas de solos 

diferenciados pelo modelado do relevo, grau de pedregosidade, e evidenciados, ainda pela cor 

predominante presente no horizonte B, o nível de acumulação de matéria orgânica e espessura 

do horizonte A. Tal variedade pode estar associada às descontinuidades do material de 

natureza litológica ou estar relacionada a processos de vertente por colúvio. Alterações no 

regime hídrico ao longo da cobertura pedológica em virtudade das condições topográficas do 

relevo,  possibilitariam uma maior saturaçãodo solo, em determinados setores, favorecendo a 
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acumulação de goethita e não de hematita nessas regiões. Ademais, a configuração de um 

ambiente mais ácido, facilitaria a redução do ferro, determinado as diferenciações de cor ao 

longo da vertente.  

De maneira geral, a distribuição dos solos seguiu o seguinte padrão (Figura 21): nos 

topos das vertentes, foram verificados solos mais rasos, com linhas de pedra e/ou veios de 

quartzo próximos à superfície, com cor predominante 2,5YR, fase pedregosa, e denominados 

Cambissolos Háplicos 1 (CX1). Ao longo da alta e média vertente, foram caracterizados solos 

com uma presença marcante de cascalhos distribuídos por todo perfil, linhas de pedras ou 

veios de quartzo mais profundas, a partir de 40cm; de cor predominante 5YR, e que foram 

denominados Cambissolos Háplicos 2 (CX2). 

 Na baixa vertente, há uma transição marcante de solos, com aprofundamento e 

aumento da espessura dos horizontes inferiores, e alteração do matiz na cor do solo, com 

acréscimo da pigmentação amarela. Essa maior contribuição do amarelo pode estar 

relacionado à presença da goetita. O fato de haver certo embaciamento desses setores na 

vertente favorece um ambiente com regime hídrico pouco contrastado e garante a 

permanência da umidade, que favoreceria a acumulação de goetita  

Esse ambiente de maior favorecimento de hidratação do ferro no solo, culmina na 

caracterização dos Cambissolos Háplicos 3 (CX3), cuja cor predominante é 10YR. 

Localizados em áreas embaciadas, permitem maior acúmulo de matéria orgânica, o que pode 

ser verificado pela espessura maior do horizonte superficial brunado. Entretanto, embora o 

solo encontre-se frequentemente úmido, não há excesso de água, ou seja prevalece um 

ambiente oxidativo, o que se denota pela ausência de cores acinzetadas, brancas ou 

amareladas, típicas de hidromorfia. A cobertura pedológica, verificada na Topossequência 01, 

apresenta três grandes horizontes (H1, H2 e H3), que guardam características muito próximas 

entre si, sobretudo em relação à estrutura e textura, diferenciando-se em cada ponto, conforme 

à espessura e à coloração apresentada. Apenas na baixa vertente (P5), há o desdobramento 

para um quarto horizonte (H3’), devido à verificação de estrutura mais desenvolvida em 

relação ao horizonte sobrejacente e à presença de nódulos de calcário.  

Em geral, o Horizonte H4 trata-se da Alterita propriamente dita, tanto em termos de 

coloração, em matiz rosáceo, quanto de textura, caracteristicamente siltosa, e por ainda, 

apresentar-se como um material sem estrutura definida, esboroando-se facilmente na mão. 

Porém, adotou-se essa denominação devido ao estágio de pedogenização verificado, inclusive, 

muitas vezes, com atividade biológica intensa, de raízes e insetos (formigas,etc.) 
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Figura 21: Representação da Topossequência 01. Autor: CATARUCCI, A. F.M 
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O horizonte superficial, denominado H1, apresenta contribuição significativa de 

matéria orgânica, conferindo cores mais brunadas e que variam no topo de 2,5YR 3/3; à alta a 

baixa vertente entre 5YR 3/2, 4/3 e 4/8; e finalmente na porção mais rebaixada e embaciada, 

10YR 4/3.  

As maiores profundidades do H1 localizam-se nos pontos da topossequência situados 

nas porções côncavas da vertente, o que reflete diretamente sobre a dinâmica hídrica no solo, 

uma vez que permitem menor velocidade na perda por lixiviação dos materiais, perda por 

erosão laminar e possibilitam, ainda, uma percolação da água mais eficiente. Ademais, tais 

áreas possuem um manejo mais atento à cobertura do solo e à produção de biomassa, que 

podem concorrer para essa maior contribuição da matéria orgânica. As culturas de milho e 

uva, presentes no P1, propõem cobertura precária ao solo, e as práticas culturais 

desempenham um papel fundamental, seja através da cobertura morta, técnicas de 

compostagem e/ou adubação verde. Dessa forma há garantia de maiores teores de matéria 

orgânica, e consequentemente melhor desenvolvimento da trama radicular e da estrutura 

desses solos. 

A espessura do H1 oscila entre 10 a 15cm , no topo (P1), e 15a 28cm na média e baixa 

vertente (P4 e P5). Associado às práticas de manejo citadas acima, o P7 conta ainda, com a 

vantagem de localizar-se em área de relevo que permite o maior acúmulo e menor mobilidade 

e deslocamento da matéria orgânica, daí a razão de possuir um horizonte mais espesso e mais 

brunado, em relação aos pontos anteriores. 

O P3 apresentou a menor espessura desse horizonte superficial, atingindo apenas 7cm 

de profundidade. Esse ponto configura área de pasto abandonado, com capim elefante, e com 

arbustos nativos espalhados ao longo do terreno. Não é uma área, portanto, que recebe tratos 

culturais, propriamente ditos, muito menos de contenção de erosão pela água da chuva. Além 

disso, é uma vertente de exposição Norte, e dessa forma recebe forte insolação. Ainda assim, 

o capim garante proteção tanto quanto à erosão hídrica, como à erosão solar,  haja vista os 

resultados das análises químicas,que apresentaram valores superiores de K, sobretudo o 

pota´sio de maior solubilidade se tiver escoamento superficial o primeiro a ir embora é o 

potásio Ca e Mg, e portanto, de Soma de Bases (SB) em relação aos P1, P4 e P7, por 

exemplo. Ainda que não haja uma produção significativa de biomassa, a gramínea aí presente 

parece garantir certa proteção dos efeitos da insolação e da chuva, sobretudo em relação à 

lixiviação de material na camada superficial do solo.  

Uma pastagem degradada propõe reduzida produção de matéria orgânica. A própria 

baixa densidade de raízes, como pode ser observado na Figura 24, é indicativa dessa 
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degenerescência natural em uma pastagem que não sofre manejo há anos. Entretanto, a 

pequena espessura do horizonte superficial neste ponto é indicativo da atuação de processos 

erosivos. A ausência de práticas de manejo de controle de erosão associadas a uma trama 

radicular pouco ativa para reabsorvê-los, podem potencializar, de maneira significativa, esse 

processo de perda dos minerais do solo e ocasionar ainda erosões graves, como a formação de 

sulcos, ravinas e voçorocas.  

Os demais horizontes, H2 e H3, guardam semelhanças quanto às cores apresentadas, e 

seguem o mesmo padrão de distribuição, constituindo cores com  provável contribuição maior 

de hematita no topo, atingindo matizes de 2,5YR, e que vai declinando ao longo da vertente 

(5YR e 7,5YR) até culminar em maior contribuição de óxidos de ferro hidratados, que 

conferem a coloração mais amarelada de tais horizontes no P7 (Figura 21 e Tabela 1). 

De acordo com Melo et al. (2001), os óxidos de ferro e alumínio desempenham um 

papel importante na determinação da cor e influenciam a estrutura e reações de troca iônica 

dos solos. Kämpf et al. (1988ab) destacam que afora os seus efeitos nas propriedades físico-

químicas dos solos, os óxidos de ferro e alumínio são indicadores de ambientes 

pedogenéticos. As características mineralógicas distintas de ambos (como nível de 

substituição isomórfica de Fe por Al na estrutura, o grau de cristalinidade, tamanho e forma 

do mineral), dependem do material de origem, estádio de intemperismo e das condições 

biopedoclimáticas (KÄMPF & SCHWERTMANN, 1983; SCHWERTMANN & KÄMPF, 

1985; MELO et al., 2001). 

 

Tabela 1 - Profundidade, cor, textura e características estruturais dos horizontes identificados nos Pontos 01 a 

07, na Topossequência N.1, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

PONTO N. 01 - topo do morro/alta vertente 

H1 0-10/15 

 

2,5YR 3/3 argilosa com 

pouca areia fina 

Estrutura grumosa, pequena, bem desenvolvida; presença de 

matéria orgânica humificada e integrada a fase 

mineralbastante homogeneizada no horizonte e de fragmentos 

pequenos de rocha, carvão e cascalho; há manchas de 

mosqueamentos; consistência macia, friável, não plástica e  

ligeiramente pegajosa; transição difusa; presença de raízes 

finas, pequenas e poucas. 

H2 10/15-32 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura grumosa a blocos pequenos bem desenvolvidos, 

com grumos pequenos coalescendo e formando blocos 

irregulares de tamanhos variáveis; presença de carvão e 

cascalho, material bruno circunscrito nos canais biológicos, 

presença de manchas pequenas de areia grossa, presença de 

entulho (cacos de vidro e telha); consistência macia, friável, 

lig. plástico e lig. pegajosa; transição abrupta; raízes finas a 

médias, raras. 

H3 32/36-40 2,5YR 4/6 argilosa Blocos de rocha médio a grande – provável veio de quartzo; 

presença de raízes finas, pequenas e raras. 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

H4 46-60 2,5YR 4/6 argilo-siltosa Sem estrutura/ alterita, horizonte pouco pedogenizado; 

consistência ligeiramente duro, friável, não plástico e não 

pegajoso; presença de raízes finas, pequenas e raras. 

H5 +60 

 

2,5YR 4/6 argilo-siltosa Fragmentos de rocha abundantes a partir de 110cm  (a partir 

de 65cm, feito por tradagem até 110cm) 

Tratos Culturais e outras observações: plantio em consórcio: uva, milho e feijão. Gradeamento e tombamento da terra com 

trator há aproximadamente 04 anos; uso de torta de mamona e farinha de osso, compostagem orgânica in natura; presença de 

restos de entulho; aparente restrição química e/ou mecânica do solo, pela má e pequena distribuição de raízes.  

Coordenadas geográficas: 314721 x 7409038 UTM. 

PONTO N. 03 – terço superior da vertente 

H1 0-7 

 

5YR 3/2 argilosa com 

areia fina 

Estrutura grumosa, com poros grandes e intensa atividade 

biológica; consistência lig. duro, friável, lig. plástica e lig. 

pegajosa; transição abrupta; presença de raízes poucas finas e 

pequenas e raras médias. 

H2 7-24 

 

5YR 4/6 argilosa Estrutura de blocos subangulares, médio e moderado; 

consistência lig. duro, firme, lig. plástica e lig. pegajosa; 

presença de cascalhos e com resistência moderada à 

penetração da faca; há mosqueamentos bruno (2,5YR 2,5/1), 

púrpura e amarelado; transição abrupta; atividade biológica 

por formigas; raízes finas pequenas e poucas e médias raras. 

H3 24/39-42 

 

- - VEIO DE QUARTZO – blocos de rochas e cascalhos 

pequenos e médios; raízes finas e pequenas e médias raras. 

H4 +42 5YR 4/6 argilo-siltosa Sem estrutura/ alterita, extremamente friável, esboroa com 

facilidade; horizonte profundo - tradagem até 175cm –, 

quando aparecem fragmentos de rocha. 

Tratos Culturais e outras observações: pasto abandonado (capim elefante); árvores nativas de porte médio.  

Coordenadas Geográficas: 314721 x 7409038 UTM. 

PONTO N. 04 – média vertente 

H1 0-15/28 5YR 4/3 argilosa com 

areia fina 

Estrutura grumosa a blocos subangulares fraca, pouco 

desenvolvidos; consistência macia, friável, não plástica, não 

pegajosa; poros pequenos e médios; com presença de matéria 

orgânica distribuída de forma homogênea por todo o 

horizonte e mosqueamento indicativo de hidromorfia; 

transição abrupta atividade biológica intensa e raízes 

abundantes finas a médias bem distribuídas.   

H2 15/28-32/39 5YR 4/6 argilosa Estrutura grumosa a blocos subangulares pouco 

desenvolvidos, moderada; consistência lig. duro, friável, lig. 

plástica e lig. pegajoso; presença de cascalhos bem pequenos 

e ha indícios de carvão; transição abrupta/clara; atividade 

biológica abundante, raízes poucas e finas. 

H3 32/39-43/55 5YR 4/6 argilosa VEIO DE QUARTZO – presença de material pedogenizado 

bastante friável na linha de cascalhos pequenos; transição 

abrupta/clara; consistência do material pedogenizado macio, 

friável, lig. plástica e lig. pegajosa; presença de raízes 

pequenas e poucas. 

H4 43/55-120 5YR 4/8 argilo-siltosa Estrutura grumosa a blocos subangulares pouco 

desenvolvidos, fraca; consistência macia, friável, não 

plástica, lig. pegajosa; presença de mosqueamento púrpura 

(alterita) e de fragmentos pequenos de rocha; há raízes 

poucas finas e pequenas. 

H5 +120 -  - ROCHA 

Tratos Culturais e outras observações: adubação verde. Gradeamento e tombamento por trator há dois anos. Solo coberto  

Coordenadas Geográficas: 314594 x 7409241 UTM 

PONTO N.05 – terço inferior da vertente 

H1 0-7/17 5YR 4/8 argilosa com 

areia fina 

Estrutura grumosa, fraca; consistência lig. duro, firme, lig. 

plástica, lig. pegajosa; presença de cascalhos médios, bolsão 

de areia lavada associado a manchas de redução do Ferro, 

manchas de carvão; poros comuns e médios; transição 

ondulada, gradual; abundante atividade biológica; raízes 

abundantes, finas pequenas e poucas médias. 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

H2 7/17-27 5YR 4/8 argilosa Estrutura de blocos subangulares, moderada a forte; 

consistência lig. duro, muito firme, lig. plástica e lig. 

pegajosa; poros comuns e pequenos; presença de linha de 

cascalho bastante intemperizada (19-27cm); presença de 

mosqueamentos com características idênticas ao do horizonte 

anterior; transição abrupta; raízes poucas finas e pequenas e 

poucas médias. 

H3 27-50 7,5YR 4/6 argilosa Estrutura de blocos subangulares, moderada a forte; 

consistência lig. duro, firme, lig. plástica e lig. pegajosa; 

poros comuns e pequenos; transição difusa; presença de 

nódulos de calcário; mosqueamentos idem ao horizonte 

anterior; transição difusa; raízes finas, pequenas e raras.  

H4 50-75 7,5YR 4/6 argilosa Estrutura de blocos subangulares, moderada a forte; 

consistência lig. duro, firme, lig. plástica e lig. pegajosa; 

poros comuns e pequenos; transição difusa; presença de 

nódulos de calcário; mosqueamentos idem ao horizonte 

anterior; transição difusa; raízes finas, pequenas e raras. 

H5 75-105 7,5YR 7/6 argilosa  Estrutura de blocos subangulares, moderada a forte; 

consistência muito duro, muito firme, plástica e pegajosa; 

presença de nódulos de calcário; mosqueamentos idem ao 

horizonte anterior; transição difusa; raízes finas, peq. e raras. 

H6 +105 7,5YR 6/8 argilosa  Estrutura de blocos subangulares, moderada a forte; 

consistência muito duro, muito firme, plástica e pegajosa; 

presença de concreções de ferro; raízes finas, peq. e raras. 

Tratos Culturais e outras observações: área de pousio; utilizado outrora no plantio de milho e mandioca. Gradeamento e 

tombamento por trator há aproximadamente um ano; calagem. Coordenadas Geográficas: 314520 x 7409370. 

PONTO N.7 – baixa vertente 

H1 0-17/24 10YR 4/3 argilo-arenosa Estrutura em blocos subangulares pequenos, fraca a 

moderada; consistência lig.duro, friável, lig. plástica e lig. 

pegajosa; poros comuns a médios; matéria orgânica 

incorporada de maneira homogênea no horizonte; há 

mosqueamento de redução do ferro e fragmentos pequenos de 

rocha; raízes finas, poucas e pequenas. 

H2 17/24-90 10YR 5/8 argilo-arenosa 

Estrutura em blocos subangulares pequenos, fraca a 

moderada; consistência lig.duro, friável, lig. plástica e lig. 

pegajosa; poros comuns a médios; há mosqueamento de ferro 

hidratado e fragmentos pequenos de rocha; raízes finas, raras 

e pequenas. 

Tratos Culturais e outras observações: horta; calagem, compostagem orgânica in natura. Coordenadas Geográficas: 314429 x 

7409464 UTM 

 

A textura em ambos horizontes mantém-se argilosa, com gradativo aumento do teor de 

argila, na direção do topo à baixa vertente (Tabela 2). A diferença entre o H2 e H3, 

fundamentalmente, relaciona-se à estrutura. O H2 apresenta estrutura em blocos subangulares 

menores, que os apresentados no H3. Há ainda o fato do H3, em geral, estar associado às 

linhas de pedra/ cascalhos e veios de quartzo do perfil de solo, ainda que haja uma 

distribuição uniforme de cascalhos pequenos em todos os horizontes (H1, H2 e H3). 
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Tabela 2 -  Granulometria dos horizontes descritos entre os Pontos 01 a 07 da Topossequência N.1, na Comuna 

da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Frações Granulométricas dos horizontes (%) Argila Silte Areia Total Classe Textural 

      

PONTO N.01 
H2 (10-20 cm) 47,8 32 20,2 Argilosa 

H3 (20-40 cm) 50,3 24 25,6 Argilosa 

 

PONTO N.03 
H1 (10-20 cm) 42,8 33,8 23,4 Argilosa 

H2 (20-40 cm) 50,3 25,2 24,5 Argilosa 

      

PONTO N.04 H1 (0-28 cm) 47,8 34,9 17,3 argilosa 

 H2 (28-39 cm) 52,9 34,4 12,7 argilosa 

      

PONTO N.05 H1 (0-17 cm) 50,3 37,3 12,5 argilosa 

 H2 (17-27 cm) 55,4 23,2 21,4 argilosa 

 H3 (27-50 cm) 55,4 20,1 14,4 argilosa 

      

PONTO N.07 H1 (0-24 cm) 55,3 32,2 12,4 Argilosa 

 H2 (24-60 cm) 60,3 33 6,6 m. argilosa 

      

 

A espessura do H2 varia a partir de 10/15cm e segue até 24/39cm, exceção ao P7, que 

a profundidade do H2 atinge 90cm. O H3 segue do limite do H2 até 42-55cm, quando 

encontra, em geral veios de quartzo no perfil. 

As análises químicas (Tabela 3) definem esses solos como sendo distróficos, em 

função dos baixos valores de saturação de bases (V%), que oscilaram nos horizontes 

superficiais de 25 a 44%, e nos subsuperficiais entre 32 e 40%. Exceção única ao P5, que por 

apresentar 70% de saturação de bases, é considerado um solo eutrófico. É importante lembrar 

que essa área recebe incremento de fertilizantes químicos e calcário no solo. 

A baixa disponibilidade do Potássio é facilmente observável em todos os pontos 

(Tabela 3). Apenas os pontos P1 e P5 registram melhores níveis de Potássio, provavelmente, 

em função do incremento de torta de mamona ao solo, no caso do P1, e da calagem e 

adubação química, no caso do P5. 

Em relação à capacidade de troca catiônica (CTC), nos horizontes superficiais (0a 

20cm) obteve-se valores em torno de 45 a 92,3 mmolc.dm-3, nos solos distróficos (P1, P3,P4 

e P7) e  112 mmolc.dm-3, no P5. As amostras coletadas na profundidade de 20-40cm, 

apresentaram valores  de 37 a 70 mmolc.dm-3. Os valores baixos atingidos pela grande 

maioria dos pontos, reflete a situação geral das regiões tropicais, onde os solos são mais 

intemperizados, predominando argilas de baixa atividade e teor baixo a médio de matéria 

orgânica, estabelecendo baixos níveis de CTC (KHATOUNIAN, 2001). 
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Tabela 3 - Características químicas (complexo sortivo) dos horizontes superficiais, descritos entre os Pontos 01 

a 07 na Topossequência N.1, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de 

São Paulo/SP. 

Amostra 
pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl
2
 mg dm

3
 —————— mmolc.dm-3 —————— % 

 
PONTO N.01 H2 4,6 4 1,1 6 4 34 11,3 45,5 25 

H3 5 2 0,4 20 9 31 29,7 60,5 49 

PONTO N.03 H1 4,7 8 0,8 28 12 52 40,2 92,3 44 

H2 4,7 3 <0,3 15 4 42 19,5 61,7 32 

PONTO N.04 H1 5,1 4 0,7 22 11 42 33,4 75,6 44 

H2 5,4 <2 <0,3 10 3 25 12,9 37,8 34 

PONTO N.05 H1 5,3 106 1,1 59 19 34 78,7 112,9 70 

H2 5,7 3 <0,3 35 10 25 45 70 64 

H3 5,9 14 <0,3 49 15 25 64,5 89,4 72 

PONTO N.07 H1 5 6 0,8 26 7 42 33,6 75,8 44 

H2 5,7 <2 <0,3 14 5 31 19,4 50,2 39 

CTC potencial/ 10 

 

 

A diferenciação marcante entre os pontos da Topossequência em relação aos valores 

de Capacidade de Troca Catiônica (CTC) suscitou algumas questões quanto aos motivos da 

apresentação de tais resultados. Tanto poderia ser em função dos teores e da natureza da 

matéria orgânica, quanto em função da atividade da argila. A avaliação da contribuição da 

matéria orgânica foi inferida pela cor observada nos perfis, uma vez que não foram adotados 

métodos quantitativos para obtenção de tais dados. A atividade da fração argila foi calculada a 

partir da porcentagem de argila e dos dados de CTC, dos horizontes amostrados (Tabela 4). 

De acordo com as descrições realizadas em campo, nota-se que o aporte de matéria 

orgânica nos horizontes não parece ser significativo a ponto de justitificar a CTC apresentada. 

Observa-se que o P4 e o P7, sobretudo, apresentam valores similares em relação aos demais 

pontos da Topossequência, embora possuam sistemas produtivos muito diferentes.  

 
Tabela 4- Atividade da Fração Argila dos horizontes descritos entre os Pontos 01 a 07 da Topossequência N.1, 

na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostra 
Argila Silte Areia Total CTC Atividade Argila 

(%) ——— mmolc.dm-3 —— 

       

PONTO N.01 
H2 (10-20 cm) 47,8 32 20,2 45,5 95,2 

H3 (20-40 cm) 50,3 24 25,6 60,5 120,3 

  

PONTO N.03 
H1 (10-20 cm) 42,8 33,8 23,4 92,3 215,7 

H2 (20-40 cm) 50,3 25,2 24,5 61,7 122,7 

       

PONTO N.04 H1 (0-28 cm) 47,8 34,9 17,3 75,6 158,2 
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 H2 (28-39 cm) 52,9 34,4 12,7 37,8 71,5 

       

PONTO N.05 H1 (0-17 cm) 50,3 37,3 12,5 112,9 224,5 

 H2 (17-27 cm) 55,4 23,2 21,4 70 126,4 

 H3 (27-50 cm) 55,4 20,1 14,4 89,4 161,4 

       

PONTO N.07 H1 (0-24 cm) 55,3 32,2 12,4 75,8 137,1 

 H2 (24-60 cm) 60,3 33 6,6 50,2 83,3 

       

 

Tanto o P1quanto P7 configuram sistemas de produção orgânica, de uva/ milho/ feijão 

consorciado e olericultura, respectivamente. Há utilização de torta de mamona e farinha de 

ossos, compostagem orgânica e calagem. Não são adicionados fertilizantes químicos e não há 

uso de herbicidas. As famílias estabelecidas nos lotes caracterizados destinam a produção à 

subsistência e, uma parte significativa, comercializam. É necessário registrar que o P1 teve os 

horizontes superficiais completamente decapitados e alterados, fruto de atividade mineradora 

em tempos pretéritos, e aterrado posteriormente, fato perceptível pela quantidade de material 

de entulho no perfil de solo, sobretudo a partir dos 20cm. Ademais,  essa área também sofreu 

tombamento e gradeamento há aproximadamente 04 anos (2008/2009), revolvendo todo esse 

material de origem antropogênica. Esses fatores contribuíram e desencadearam os baixíssimos 

níveis de nutrientes evidenciados pelas análises químicas. A desestabilização da estrutura do 

solo e a alteração do material de origem acima mencionados, provavelmente estão 

relacionadas aos menores valores de CTC aí encontrados, em comparação aos demais pontos 

descritos na Topossequência 01. 

No P7, correspondente a área de produção de hortaliças e legumes, não há uma 

preocupação significativa na adoção de técnicas de controle de erosão, sobretudo em relação 

ao escoamento superficial. O fato de estar localizado numa área embaciada potencializa os 

processos de carreamento do material em superfície. A ausência de cobertura morta nos 

canteiros acelera os processos de mineralização da matéria orgânica e facilita a ação dos 

agentes erosivos.  

No P4 não há um sistema de cultura propriamente dito. Em outubro de 2010, foram 

realizados o gradeamento e tombamento da terra e o plantio das espécies
52

 de adubação verde, 

consistindo no plantio de leguminosas, que antes do período de produção das vagens são 

cortadas e colocadas no solo, como cobertura morta (FORNARI, 2002). O corte foi feito em 

janeiro de 2011 e a área ficou em pousio após esse período. Em outubro de 2011, nova 

adubação verde foi feita. Entretanto, nenhum manejo foi realizado após essa data, nem mesmo 

                                                           

 
52

 As espécies utilizadas foram  feijão guandu, feijão de porco, crotalária, mucuna preta e anã e nabo solajeiro. 
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o corte das leguminosas. Até a data da coleta das amostras de solo, em janeiro de 2013, não 

havia nenhum sistema de cultura no local.   

Em entrevista realizada com o responsável pelo lote, nos foi declarado que  a proposta 

seria de um sistema de produção  pautado pelas práticas de agricultura ecológica, e gerenciado 

por um coletivo, formado por um público interessado em tal temática, constituindo o espaço 

como um lócus experimental de práticas alternativas de agricultura. Entretanto, não há 

regularidade na permanência de coletivo algum, uma vez que a infraestrutura necessária para 

receber as pessoas ainda não está concluída. E por sua vez, o morador responsável e 

pertencente ao lote ocupa funções administrativas dentro do próprio MST, o que de certa 

maneira dificulta o gerenciamento da produção no lote.  

Diante do quadro descrito acima, retomamos o questionamento de outrora quanto à 

similiaridade dos resultados de CTC do P4 e P7. Ao que tudo indica a matriz geológica de 

ambos apresentam uma natureza mineralógica que responde a uma CTC menos elevada, 

correspondente a argilas de baixa atividade. De acordo com a Carta Geológica a área 

correspondente a estes pontos estariam sob anfibolitos e metabasitos. Embora o P5 apareça aí 

inserido dentro do mesmo contexto litológico, nos trabalhos de campo encontramos 

indicativos de um material mais próximo ao micaxisto, como a presença de nódulos de caulim 

ao longo do perfil. O manejo adotado no P5 contempla um aporte significativo de calagem no 

solo, o que acaba alterando a densidade das cargas e aumentando os valores da CTC aí 

encontrados. Já o P4 e P7, como apresentado anteriormente, não apresentam técnicas 

adequadas de manejo que garantam a superação da CTC baixa. 

No P5 são adotados técnicas do sistema de produção convencional, para os sistemas de 

cultura de milho, mandioca e feijão. Somado ao gradeamento e ao tombamento da terra, é 

feita a calagem e adotam-se fertilizantes químicos do tipo NPK, o que explica o caráter 

eutrófico registrado nesse ponto. 

Segundo Freitas et al (1986), a absorção de nutrientes varia segundo o pH e a espécie 

vegetal, e o manejo agrícola deve assegurar a correção do pH, e o fornecimento equilibrado de 

nutrientes. Os valores de pH registrados nos horizontes superficiais, de 0 a 20cm de 

profundidade, variaram de 4,6 a 5,3 e nos horizontes subsequentes, de 20 a 40 cm de 

profundidade, permaneceram na faixa de 4,7 a 5,7.  Embora, culturas como a mandioca sejam 

menos afetadas pela acidez do solo do que as demais, o milho híbrido e feijão se desenvolvem 

melhor em ambientes em torno de 5,5 a 7,0 de pH (FASSBENDER, 1975). 

Em relação à Saturação de Bases (SB), há equivalência de valores entre P3, P4 e P7 

(V=44%). Percebe-se ainda que os valores mais baixos de saturação de base (%) são 
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observados no Ponto 01(V=25%) e os maiores valores no P5 (V=70%). Os valores de 

saturação de base são menores nas áreas caracteristicamente de solos mais lixiviados, como 

no caso do Ponto 01, extremamente alterado e desestabilizado em sua estrutura, em função de 

intervenções antrópicas pretéritas e pelo revolvimento mecânico do solo. 

Quando analisado a acidez potencial, nota-se que há uma equivalência de valores 

entre P1 e P5, uma vez que ambos apresentam 34mmolc.dm-3 de H+Al. No entanto, são 

extremos, em termos de saturação de base. Enquanto no P1, esse valor de 34mmolc.dm-3 

representa 75% de saturação por ácidos, no P5 esse mesmo valor representa 25% de saturação 

por ácidos. Isto está relacionado à diferença na CTC. Porém, há uma diferença significativa 

em termos de disponibilidade de macronutrientes, com exceção ao Potássio (K) que apresenta 

os mesmos valores, como pode ser observado na Tabela 3.  

Assim, tudo indica que o desequilíbrio de nutrientes, devido ao ambiente ácido, 

favoreceu a atuação dos íons de Al 
3+

. Portanto, não foi Al
3+

 o responsável pela redução da 

absorção dos nutrientes pelas plantas. Na realidade, não há disponibilidade de tais nutrientes, 

e dessa forma as ligações iônicas passaram a ser ocupadas pelo H
+
 e por Al

3+
,  

potencializando os problemas de nutrição das plantas. 

É diferente da situação que encontramos no P3, que apresenta os mais elevados 

valores de acidez potencial (52mmolc.dm-3). Ainda que apresente melhores valores de soma 

de bases, não garante uma saturação de bases satisfatória (V=44%). Isso está vinvulado ao 

fato da CTC ser elevada, impossibilitando a saturação das cargas por mas elevada que seja o 

valor das bases. Observa-se na Tabela 4, que o P3 apesenta um dos maiores valores de CTC. 

A atividade da fração argila é bastante significativa, sobretudo quando se compara e se 

correlaciona à baixíssima atividade da matéria orgânica, extremamente incipiente no perfil.  

Dessa forma, o fato dos pontos P3 e P5 apresentarem os melhores valores registrados, 

em relação à CTC se dá em função da  natureza mineralógica dos constituintes, sobretudo 

uma vez que a qualidade e quantidade de matéria orgânica presente nesses perfis de solo são 

baixíssimas. Nos solos tropicais as cargas são essencialmente dependentes do pH, e a calagem 

pode alterar a densidade de cargas. A primeira observação relevante nos perfis culturais 

concerne ao levantamento das espécies predominantes na fauna do solo nas trincheiras 

consideradas. Preocupa-nos a ausência generalizada de minhocas, registrada em todos os 

pontos. Houve anotação do aparecimento tímido de minhocas pequenas e finas, no P1 e P7. 

No geral, é registrada atuação marcante de formigas e cupins, que se adaptam mais facilmente 

a ambientes secos e de temperaturas elevadas. 
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Os fatores biológicos intervêm ativamente na estrutura pedológica. A fauna do solo 

concorre para a decomposição da matéria orgânica e na elaboração da estrutura do solo. A 

matéria orgânica incorporada ao solo, por sua vez, vai assegurar condições de pH, umidade, 

temperatura e nutrientes em limites favoráveis à atividade biológica. 

O perfil cultural descrito no Ponto 1 (Fotos 8 e 9; Figuras 22 e 23), apresentou 

alterações ocasionadas pelo uso e manejo até 35/45cm aproximadamente, quando então 

encontra um veio de quartzo significativo, formado por blocos grandes de rocha. Como já 

explicado anteriormente, é comum encontrar fragmentos de entulhos na massa do solo, 

sobretudo telhas, cacos de vidro e derivados plásticos diversos (tubo de pasta de dente, restos 

de calçados, etc.). 

Nos primeiros 3-5cm, observou-se uma camada de solo solto (L), constituído por terra 

fina, pulverizada, com agregado de torrões de tamanhos pequenos, sem qualquer coesão, e 

nenhuma evidência concreta de estar vinculado a um possível depósito de material. A 

pequena e má distribuição de raízes, pode estar relacionada a falta de nutrientes, ou a restrição 

na disponibilidade de água. Subjacente à essa camada, encontramos um volume de solo 

fissurado (Fµ), com espessura aproximada de 10cm, cujo estado dos torrões é caracterizado 

por uma estrutura interna e externa porosa, com predominância de poros interagregados. As 

raízes aqui se desenvolvem preferencialmente entre os torrões, nas fissuras existentes. Ambos 

volumes descritos, correspondem à camada com maior contribuição de matéria orgânica no 

perfil e sofreram nitidamente o comprometimento da estrutura física dos agregados do solo, 

devido às inúmeras alterações antrópicas, desde o decapitamento do solo, em função de corte 

no relevo, até o uso do gradeamento e tombamento no preparo para as culturas agrícolas ali 

estabelecidas.  

Há um terceiro volume de solo (CµΔ), bastante homogêneo, com aspecto de estrutura 

maciça, porém formada por grumos pequenos coalescendo e formando blocos irregulares de 

tamanhos variáveis; que estão em processo de compactação, mas que ainda guardam 

predominantemente as características do estado não compacto (μ) sobre as características do 

estado compacto (Δ). São encontrados ainda, bolsões de solo mais brunados distribuídos no 

perfil, devido a acumulação da matéria orgânica, em canais biológicos associados a raízes 

mortas.Foram verificados valores muito inferiores de nutrientes nesse ponto. E em parte, a 

distribuição e a densidade das raízes são indicativos dessa situação. Nesse perfil, as raízes 

apresentam-se superficiais, quase ausentes e pouco desenvolvidas. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 01 – PONTO 01 

 

 

 

FOTO 8: Trincheira 01: volumes identificados no Ponto 01 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Figura 22: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 01 da Topossequência 01. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013 

 

 

Figura 23: Representação dos volumes identificados no Ponto 01 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 9: Aspectos da plantação de milho, consorciada com feijão e uva no Ponto 01 da 

Topossequência 01 (lote Maria Alves – Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

L 
volume de solo livre, 

solto, terra pulverizada 

Fμ 

volume de solo fissurado, 

com agregados não 

compactados 

CμΔ 

volume de solo com 

aspecto de estrutura 

maciça, com agregados 

em processo de 

compactação 

NAM 
Volume de solo não 

alterado 
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O perfil cultural descrito no P3 (Fotos 10 e 11; Figuras 24 e 25) apresenta alterações 

ocasionadas pelo uso e manejo até aproximadamente 25 cm, quando encontra uma linha de 

pedra, formada por cascalhos de quartzo de tamanho pequeno a médio. Foi destacado um 

volume grande de solo (CΔµ), bastante homogêneo, com aspecto de estrutura maciça, 

formada em geral por blocos subangulares de tamanhos variáveis; e cujos agregados 

encontram-se bem compactos, mas que ainda guardam algumas características do estado não 

compacto. Há alguns bolsões de solo mais brunados distribuídos no perfil, devido a migração 

da matéria orgânica, em virtude da atuação das raízes 
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TOPOSSEQUÊNCIA 01 – PONTO 03 

 

 

Foto 10: Trincheira 02: volumes identificados no Ponto 03 da Topossequência 01. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

Figura 24: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 03 da Topossequência 01. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

.  

 

 

Figura 25: Representação dos volumes identificados no Ponto 03 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013 

Foto 11: Aspectos do pasto abandonado com árvores isoladas no Ponto 03 da Topossequência 

01 (lote Gisa/Lora – Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 
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O perfil cultural descrito no P4 (Fotos 12 e 13; Figuras 26 e 27) apresenta alterações 

ocasionadas pelo uso e manejo até aproximadamente 30/45cm, quando encontra uma linha de 

fragmentos de rocha pequenos a médios. Foi destacado um volume de solo fissurado (Fµ), 

com espessura variável de 15 a 20cm, cujo estado interno dos torrões é caracterizado por uma 

estrutura porosa, com predominância de poros tipo interagregados. Há a presença significativa 

de bolsões de migração e acúmulo de matéria orgânica, vinculadas às raízes, principalmente. 

As raízes são abundantes e ocupam o perfil de maneira homogênea, até atingirem a linha de 

fragmentos de rocha. É possível encontrar um grande número de raízes entremeadas às 

frações de rochas, e seguem em profundidade no perfil de solo.  

Subjacente ao volume fissurado, nitidamente após a linha de acumulação de matéria 

orgânica, constitui-se outro volume grande de solo (CΔµ), bastante homogêneo, com aspecto 

de estrutura maciça, formada em geral por blocos subangulares de tamanhos variáveis; e cujos 

agregados encontram-se compactados, mas que ainda guardam algumas características do 

estado não compacto. 

  A desagregação e o estado fissural dos torrões nessa primeira camada do perfil 

parecem ter forte vínculo ao processo de gradeamento e tombamento, no preparo da terra. 

Ainda assim a adubação verde garantiu uma trama radicular densa, permitindo aprimorar a 

estrutura física do solo nessa área. Garante ao solo maior aeração e possibilidade de maior 

infiltração da água. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 01 – PONTO 04 

 

 

Foto 12: Trincheira 03: volumes identificados no Ponto 04 da Topossequência 01. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 
Figura 26: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 04 da Topossequência 01. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 
 

 

Figura 27: Representação dos volumes identificados no Ponto 04 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

Foto 13: Aspectos do lote e da área em que foi efetuada a adubação verde no Ponto 04 da 

Topossequência 01 (lote Pedro – Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 
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O perfil cultural descrito no P5 (Fotos 14 e 15; Figuras 28 e 29) apresenta alterações 

associados ao uso e manejo até 45cm, inclusive ultrapassando uma linha de pedra bastante 

intemperizada. Associado à presença de matéria orgânica, destaca-se um volume de solo 

(CµΔ) bastante homogêneo, com aspecto de estrutura maciça, porém formada por grumos 

pequenos coalescendo e formando blocos irregulares de tamanhos variáveis; que estão em 

processo de compactação, mas que ainda guardam predominantemente as características do 

estado não compacto. Há volumes menores de areia lavada,provavelmente relacionados a 

heterogeneidade da rocha-mãe, e percebem-se, ainda, caminhos preferenciais de migração da 

matéria orgânica, guiados pelas atividades das raízes. 

Identificou-se outro volume de solo (CΔµ), bastante homogêneo, com aspecto de 

estrutura maciça, formada por blocos subangulares irregulares, de estrutura forte a moderada, 

em nítido processo de compactação, sendo tais características preponderantes sobre aquelas 

do estado não compacto. É importante destacar a dificuldade da abertura da trincheira, a partir 

desse segundo volume de solo, devido a tal estrutura compacta encontrada.  

Anteriormente à instalação do assentamento, devido ao relevo mais aplainado e à 

proximidade com a estrada principal (Estrada Fazenda Ithayê, atual Rua Leonel Martiniano), 

os ponto P5 e P7 abrangem áreas que, outrora, foram utilizadas ao pastoreio do gado por 

produtores vizinhos. Com a instalação do assentamento, passaram a constituir a área de 

produção coletiva, sobretudo de milho, mandioca e feijão através do sistema convencional. A 

topografia favorável permitiu o emprego de maquinário para o preparo do solo, realizado 

anualmente, há aproximadamente seis anos. Somado a isso,  o maior teor em argila no perfil 

nesses setores, contribui para uma estrutura mais firme e dura dos agregados do solo, como já 

anteriormente descrita (Tabela 2). 

Em entrevista, nos foi informado pelas famílias que o subsolador atinge de 30 a 40cm 

de profundidade do solo, e que em seguida é feito o gradeamento, para nivelar o terreno e 

desfazer os torrões de terra. Entretanto, a linha de pedras bastante intemperizada encontrada a 

25cm, nos faz pensar na possibilidade de definir aí o limite das alterações do manejo e uso do 

solo. 

Aprofundando o perfil com o uso de enxada atingimos até 75 cm de profundidade e o 

comportamento do solo em termos de estrutura não pareceu diferir muito, em relação ao 

encontrado no perfil cultural. Entretanto, a partir desse ponto seguiu-se com a tradagem até 

105cm e a resistência pareceu-nos bem menor.  
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TOPOSSEQUÊNCIA 01 – PONTO 05 

 

 

Foto 14: Trincheira 04: volumes identificados no Ponto 05 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Figura 28: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do 

Perfil Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 05 da 

Topossequência 01. Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

 

Figura 29: Representação dos volumes identificados no Ponto 05 da Topossequência 01. 

 Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 15: Aspectos do lote e da área de pousio no Ponto 05 da Topossequência 01 (lote Seu 

Cardoso – Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013 
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Ainda, em relação ao desenvolvimento das raízes, ainda que haja uma densidade 

razoável, comparado aos outros pontos da topossequência, é notório o impeditivo mecânico 

da estrutura maciça do solo ao pleno desenvolvimento destas. Não se observa a ramificação 

abundante e de distribuição ampla. Elas são pequenas, finas e concentradas nos interstícios 

dos torrões. À época da coleta das amostras, o P5 configurava como área de pousio, havendo 

pouca mandioca plantada e solo coberto por gramíneas. 

O perfil cultural descrito no P7 (Fotos 16 e 17; Figuras 29 e 30), apresenta alterações 

vinculadas ao uso e manejo até 45 cm, e obedece ao mesmo padrão de volumes encontrados 

no P5, diferindo apenas na ausência de linhas de cascalhos e/ou fragmentos de rocha, e na 

espessura de cada um dos volumes destacados. No caso do primeiro volume, a matéria 

orgânica obedece a um padrão de distribuição mais homogêneo, e atinge até cerca de 20cm de 

espessura.  

Como já mencionado anteriormente, essa área constituiu área de pastagens; possui 

histórico de preparo do solo com subsolador e gradeamento e representa o ponto com maior 

incremento de argila do perfil. Embora, tenha sido incialmente, empregado o uso de 

maquinário para a limpeza da área e preparo do solo, o fato de ser destinada a olericultura faz 

com que não haja, aos olhos da família responsável, a necessidade do uso anual do 

maquinário no preparo do solo, como no caso da cultura do milho ou do feijão. Os canteiros 

são refeitos manualmente. 

Quanto maior o teor de umidade maior compressibilidade do solo. Embora, não haja 

um ambiente de saturação propriamente dito, é fato que o P7 localiza-se em área propensa a 

maior tempo de residência da água no perfil de solo. Os diversos mosqueamentos 

relacionados a redução de Fe encontrados  ao longo do perfil são indicativos de tal dinâmica 

mais lenta de circulação da água. Diante disso, é de se esperar que haja um desmantelamento 

da estrutura. 



222 

 

 

 

TOPOSSEQUÊNCIA 01 – PONTO 07 

 

 

Foto 16: Trincheira 05: volumes identificados no Ponto 07 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Figura 30: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 07 da Topossequência 01. 

 

 

Figura 31: Representação dos volumes identificados no Ponto 07 da Topossequência 01.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 17: Aspectos da horta no Ponto 07 da Topossequência 01 (lote D. Nice e Seu  Xoxó – 

Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. . 
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  O rarefeito número e baixo desenvolvimento das raízes é um sugestivo a tal situação. 

O adensamento do solo e o confinamento das raízes à camada superficial configuram a 

diminuição do volume explorado pelas raízes, que por sua vez, restringe a disponibilidade de 

água e nutrientes.  

Dessa forma, mesmo que haja disponibilidade de nutrientes eles são subaproveitados 

pelas plantas. O não aprofundamento das raízes pode ser determinado por impedância 

quimica,  pode se tratar do padrão vegetativo da cultura ou pode ser induzido pelo manejo. O 

preparo mecânico da camada superficial propõe uma transição abrupta da impedância 

mecânica entre esta camada e a subjacente, induzindo a concentração de raízes na “fofa”. A 

aparência das hortaliças, no P7, fornecem indicativos dessa carência de nutrientes do solo. As 

culturas apresentam-se pouco viçosas, de aspecto mirrado e apresentam manchas amareladas 

nas folhas. As análises químicas apontaram para a pequena disponibilidade de nutrientes, que 

associada às limitações de fertilidade de ordem física culminam numa baixa produtividade. 

Não há barreiras de contenção ao redor dos canteiros e nem mesmo cobertura no solo para 

evitar o carreamento de sedimentos e nutrientes pela água da chuva e pela própria irrigação, 

ou ainda diminuir o efeito de adensamento acima descrito. 

A olericultura é muito desgastante, em termos de fertilidade, obrigando-se a aquisições 

constantes de biomassa e nutrientes minerais para se manter. Há produção quase nula de 

palhadas nessas culturas, de forma que seu cultivo exige o aporte constante de materiais 

fertilizantes de outras localidades, particularmente estercos. 

De maneira geral, registramos em todos os pontos técnicas de cultivo orgânicas 

mescladas com a convencional, e a adoção de técnicas numa perspectiva agroecológica, como 

no caso do P4. No Quadro 22, podemos sintetizar as práticas mais relevantes utilizadas pelas 

famílias do assentamento, na área inserida a Topossequência 1. 

 O fato de haver uma preocupação no aproveitamento do poder fertilizante da 

biomassa, com aproveitamento de esterco, uso de palhas para cobertura morta e o cultivo de 

adubos verdes, já configura um avanço na compreensão do manejo da fertilidade do sistema 

pelo camponês, ainda que a ciclagem de nutriente possa ser  exploranda ainda mais, em toda a 

sua plenitude (KHATOUNIAN, 2001). Entretanto, a falta de acompanhamento técnico 

contínuo, não possibilita um manejo adequado para otimizar o sistema. 
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Insumos P1 P3 P4 P5 P7 

Composto Orgânico - - - X - 

Húmus de minhoca - - - - - 

Esterco X  X X X 

Biofertilizantes X - - - - 

Forragens X - X X X 

Torta de Mamona X  X - - 

Farinha de Ossos X  X - - 

Calcário X - - X - 

Adubação Verde X - X - - 

Fertilizante químico - - - - - 

      

Herbicida - - - - - 

Acaricida - - - - - 

Nematicida - - - - - 

Inseticida X - - - X 

Caldas X - - - X 

Gordura/Creolina - - - - - 

Fumo - - - - - 

      

Biofertilizantes utilizados: chorume; urina; caldas bordalesa; Inseticida natural: óleo de neem 

            

Quadro 22 - Relação dos insumos e práticas de cultivo utilizadas entre os Pontos 01 e 07, na Topossequência 

N.1, na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP  
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6.3.2.2 Caracterização da Topossequência nº 02 
 

No traçado da Topossequência n.2 foram abertas cinco trincheiras (05) que abrangem 

as áreas do lote individual do Seu Lourival (P2 e P3), pertencente ao Núcleo 02 do 

assentamento. Incluem, também, parte da área de produção coletiva desse mesmo núcleo, sob 

a responsabilidade do camponês mencionado e que constituem áreas não contíguas, 

localizadas em situações diferentes do relevo (P1 e P4). Compreende, ainda, na baixa 

vertente, outra trincheira em área de produção coletiva, cuja produção foi abandonada por 

pessoa não mais residente no assentamento (P5).   

Os sistemas de cultura adotados incluem o milho em associação com o feijão de corda 

(P1); café associado com milho (P2); área de pomar (P3); cultivo exclusivo de milho (P4) e 

cultivo de milho, abacaxi e feijão de corda, sob o sistema de produção convencional (P5).  

A situação geográfica da Topossequência n.2 assemelha-se à topossequência anterior, 

inserindo-a num contexto geomorfológico de relevo pouco dissecado em relação às demais 

áreas do assentamento, cujo padrão morfológico é de topos convexos arredondados, 

individualizados por uma linha de ruptura convexa, seguido de um sistema misto de vertentes 

convexas e côncavas, atingidas por uma linha de mudança de declive côncava, antecedente ao 

P4, e uma ruptura de relevo convexa, na baixa vertente. As declividades na área de topos e na 

baixa e média vertente concentram-se em torno de 2 a 5%, e possui declividades mais suaves 

em relação ao sistema de vertentes da Topossequência 1, situando-se entre 5 a 10% os valores 

clinográficos. 

A área está assentada sobre micaxistos e/ou metarenitos de baixo grau metamórfico 

nos topos, e nas demais porções da vertente há anfibolitos e metabasitos, de origem pré-

cambriana, correspondentes a rochas metamórficas foliadas, com xistosidade mais ou menos 

desenvolvida, seguindo, portanto, praticamente o mesmo padrão da topossequência anterior.  

As vertentes também são de exposição Norte e o fato de receberem maior insolação, 

tornam-nas sujeitas a uma maior evapotranspiração potencial, e consequentemente um menor 

teor de umidade nessas áreas.   

De maneira geral, a distribuição dos solos na Topossequência 2 seguiu o seguinte 

padrão: nos topos das vertentes, foram verificados solos mais rasos, com linhas de pedra e/ou 

veios de quartzo próximos à superfície, com cor predominante 2,5YR, fase pedregosa, e 

denominados Cambissolos Háplicos 1 (CX1). Ao longo da alta, média vertente e baixa 

vertente, foram caracterizados solos com uma presença marcante de cascalhos distribuídos 

por todo perfil, linhas de pedras ou veios de quartzo mais profundas, a partir de 40cm; de cor 
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predominante 2,5YR, nesses setores de relevo, e que foram denominados Cambissolos 

Háplicos 2 (CX2). 

 Não foram registradas mudanças bruscas na cobertura pedológica, em termos de 

aumento significativo da espessura dos horizontes inferiores, com exceção na área do P3, e já 

na baixa vertente, registra-se um relativo desenvolvimento dos horizontes em profundidade. A 

cor do solo manteve o mesmo matiz em todos os pontos, qual seja, 2,5 YR. 

A cobertura pedológica, verificada na Topossequência 02, apresenta três grandes 

horizontes (H1, H2 e H3), que guardam características muito próximas entre si, sobretudo em 

relação à estrutura e textura. A distribuição característica de cascalhos por todo o perfil é 

marcante nos diferentes pontos de coleta de solos do assentamento. Entretanto, guardam 

diferenças quanto à associação de linhas de pedra e/ou fragmentos médios e grandes de rocha, 

e em diferentes situações de profundidades no perfil.  

Ao contrário da recorrência dessas linhas de pedra, ou mesmo de veios de quartzo, 

observados na Topossequência 1, o padrão na Topossequência 2 restringe-se ao aparecimento 

de um veio de quartzo, no P3,  a uma profundidade de 80-99cm, e portanto, em camadas mais 

profundas em relação às trincheiras do outro traçado. Da mesma maneira, o Horizonte H4 se 

constitui da Alterita propriamente dita, entretanto, em estado avançado de pedogenização. 

O horizonte superficial, denominado H1 apresenta cores mais brunadas, devido à 

contribuição de matéria orgânica, apresentando cor em torno de 2,5YR 3/3 e 3/4. Em geral, é 

pouco espesso, atingindo 0-5/8 cm de profundidade (P1, P3 e P4) e 10-15 cm (P2). Apenas no 

P5, na área de baixa vertente, essa variação atinge 10/26 cm e apresenta maior acumulação de 

matéria orgânica. 

As maiores profundidades do H1 coincidem com os pontos de topossequência que 

possuem culturas consorciadas com espécies de porte arbustivo e arbóreo. No P2, onde há o 

consórcio de café com milho, o horizonte superficial atinge até 15 cm de profundidade e 

apresenta maior densidade e melhor distribuição das raízes. No P5, o cultivo consorciado de 

milho, abacaxi e feijão são cercados e entremeados por frutíferas (banana, mamão e manga) 

no terreno.  

O P3 e P4 correspondem, respectivamente, às áreas de pomar e cultivo exclusivo de 

milho. Ambos apresentam situação similar em relação à ausência de cobertura do solo, visto 

que a produção de biomassa é praticamente nula ou insuficiente, conferindo uma baixa 

incorporação de matéria orgânica nos perfis. Ainda que se tenha verificado algumas medidas 

de orientação da água da chuva, através da construção de caneletas ao longo do terreno, 

concentradas na média vertente, não há um sistema eficiente de contenção e/ou preservação 
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do solo em relação aos impactos da chuva ou, ainda, da insolação e dos ventos intensos na 

área - sobretudo no caso do milho -, potencializando ainda mais a lixiviação de materiais e 

nutrientes. 

Os horizontes H2 e H3 apresentam as mesmas cores, conservando o valor de 2,5YR 

4/6, em todos os pontos descritos. A partir do P4 e do P5, há o aparecimento de 

mosqueamentos alaranjados no perfil nos horizontes mencionados, em virtude da provável 

redução do Fe, constituindo aí um indicativo de possível alteração na circulação da água na 

cobertura pedológica nesses setores do relevo ao qual estão inseridas as trincheiras. 

Em termos de espessura, o H2 desenvolve-se de maneira semelhante, nos Pontos P1, 

P2, P4 e P5. Apenas, no P3 observa-se um maior desenvolvimento desse horizonte, que dobra 

praticamente de espessura, atingindo cerca de 60 cm em profundidade, enquanto os demais 

oscilam entre 20 a 35 cm. Já em relação à espessura do H3 não há grandes discrepâncias de 

desenvolvimento entre os pontos analisados, mantendo-se em torno de 20 a 30/35 cm de 

espessura. 

A estrutura do solo será abordada de maneira mais detalhada junto às informações 

obtidas pela técnica de Perfil Cultural. Na Tabela 4 são fornecidos os dados de profundidade, 

cor, textura e demais características morfológicas dos horizontes identificados na 

Topossequência N. 2.  

A configuração da cobertura pedológica pode ser visualizada na Figura32. 

 

Tabela 5 - Profundidade, cor, textura e características estruturais dos horizontes identificados nos Pontos 01 a 

05, na Topossequência N.2, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

PONTO N. 01 - topo do morro/alta vertente 

H1 0-8 

 

2,5YR 3/3 argilosa com 

pouca areia fina 

Estrutura em blocos pequenos subangulares, fraca; poros 

pequenos a médios; consistência solto, macio, lig. plástica e 

lig. pegajosa; interdigitação de matéria orgânica por atividade 

biológica (endopedofauna e raízes); nódulos de caulim e 

concreções de ferro ou quartzo revestido por manganês; 

transição gradual, ondulada; raízes poucas, finas e pequenas, 

médias raras.  

H2 8-36 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares moderado a 

forte; poros comuns e pequenos; consistência lig. duro, 

friável, lig. plástica e lig. pegajosa; presença de 

mosqueamentos escuros (manganês), cascalho e fragmentos 

de rocha; transição horizontal e difusa; raízes raras, finas e 

pequenas, algumas grandes.  

H3 36-60 2,5YR 3/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares fraca a 

moderado; poros comuns e pequenos; consistência lig. duro, 

friável, lig. plástica e lig. pegajosa; presença de 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

mosqueamentos escuros (manganês), cascalho e fragmentos 

de rocha; transição horizontal e difusa; raízes raras, finas e 

pequenas, algumas grandes.  

H4 60-110 2,5YR 4/6 argilo-siltosa FRAGMENTOS DE ROCHA 

Tratos Culturais e outras observações: plantio de milho; sistema convencional de cultivo: gradeamento e tombamento da terra 

há cerca de um ano; ROUNDUP para limpeza do terreno, calagem e NPK. Presença de doença na plantação: “vaquinha” e 

ferrugem. Coordenadas geográficas: 314394 x 7409156 UTM. 

PONTO N. 02 – terço superior da vertente 

H1 0-10/15 2,5YR 3/4 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; poros 

comuns, pequenos a médios, fissural; consistência lig. duro, 

firme, plástica e pouco pegajosa; matéria orgânica de 

distribuição homogênea; presença de mosqueamento preto e 

cascalhos de quartzo; transição clara, ondulada; raízes finas 

muitas, médias poucas; presença de endopedofauna, muitos 

casulos. 

H2 10-34/15-37 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; poros 

poucos, pequenos; consistência lig. duro, firme, plástica e 

pouco pegajosa; presença de mosqueamento preto e 

cascalhos de quartzo; transição gradual, ondulada; raízes 

finas raras; presença de endopedofauna, muitos casulos. 

H3 34/37-54 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada a 

fraca; poros poucos, pequenos; consistência solto, plástica e 

pouco pegajosa; presença de mosqueamento preto e 

cascalhos de quartzo; transição clara, plana; raízes finas raras. 

H4 +54 2,5YR 4/8 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada a 

fraca; poros poucos, pequenos; consistência solto, plástica e 

pouco pegajosa; presença de mosqueamento preto e 

cascalhos de quartzo; transição clara, plana; raízes finas raras. 

Tratos Culturais e outras observações: café bem formado com pouca vitalidade, troncos saudáveis, porém presença de 

ferrugem. 

PONTO N. 03 – média vertente 

H1 0-5 

 

2,5YR 3/3 argilosa com 

areia fina 

Horizonte sem estrutura com alguns poucos blocos pequenos 

subangulares que se desfazem facilmente, o horizonte 

superficial parece ter sido decapitado; presença de cascalhos 

pequenos e fissuras; transição difusa; raízes poucas, finas e 

pequenas, raras grandes. 

H2 5-68 

 

2,5 YR 4/6 argilosa Estrutura de blocos subangulares, fraca; consistência solto, 

lig.duro, lig. plástica e lig. pegajosa; presença de cascalhos e 

com resistência moderada à penetração da faca; há 

mosqueamentos bruno (2,5YR 2,5/1), púrpura e amarelado; 

transição abrupta; atividade biológica por formigas; raízes 

finas pequenas e poucas e médias raras. 

H3 68-99 

 

2,5YR 4/6- - VEIO DE QUARTZO (80-99) – blocos de rochas e cascalhos 

pequenos e médios; raízes finas e pequenas e médias raras. 

H5 99-175 2,5YR 4/6 argilo-siltosa Sem estrutura/ alterita, extremamente friável, esboroa com 

facilidade; horizonte profundo - tradagem até 175cm –, 

quando aparecem fragmentos de rocha. 

Tratos Culturais e outras observações: pomar (manga, limão, banana). sistema convencional de cultivo: gradeamento e 

tombamento da terra há cerca de um ano; ROUNDUP para limpeza do terreno, calagem e NPK. Curvas de retenção da água, 

plantio aleatório, solo exposto. Presença de doença na plantação: ácaros, pulgão e cochonila. Coordenadas geográficas: 314396 x 

7409262 UTM. 

PONTO N.04 – terço inferior da vertente 

H1 0-5 2,5YR 3/4 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, fraca; poros 

comuns, pequenos a médios; consistência solto, plástica e 

pegajosa; matéria orgânica de distribuição homogênea; 

presença de mosqueamento preto e alaranjado; transição 

gradual, ondulada; raízes finas poucas, médias poucas; 

presença de formigas. 

H2 5-26 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; poros 

comuns, pequenos; consistência dura, muito firme, plástica e 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

pegajosa; matéria orgânica em canais biológicos; presença de 

mosqueamento preto e alaranjado; transição gradual, 

ondulada; raízes finas raras; presença de formigas e fungos. 

H3 26-61 2,5YR 4/8 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada a 

fraca; poros poucos, pequenos; consistência solto, pouco 

plástica e pegajosa; presença de mosqueamento preto e 

alaranjado; raízes finas raras. 

Tratos Culturais e outras observações: plantação de milho em curva de nível (colheita) 

PONTO N.05 – baixa vertente  

H1 0-10/26 2,5YR 3/4 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares se desfaz em 

granular, fraca; poros comuns, pequenos a médios; 

consistência lig. duro, plástica e pouco pegajosa; pouca 

matéria orgânica e de distribuição homogênea; presença de 

mosqueamento preto e alaranjado, cascalhos e nódulos de 

calcário; transição gradual, ondulada; raízes finas poucas, 

médias poucas; presença de cupim e formigas. 

H2 10/26-45 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; poros 

poucos, pequenos; consistência firme, plástica e pegajosa; 

matéria orgânica em canais biológicos; presença de 

mosqueamento preto e alaranjado; transição difusa, plana; 

raízes finas pequenas e médias raras; presença de formigas. 

H3 45-60 2,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; poros 

poucos, pequenos; consistência solto, plástica e pegajosa; 

presença de bolsões de matéria orgânica relacionadas à 

distribuição das raízes; raízes algumas médias. 

Tratos Culturais e outras observações: plantação de milho/ banana 

 

 

As análises granulométricas (Tabela 6) permitiram a confirmação das informações 

obtidas em campo, quanto à textura dos horizontes definida como argilosa. É notório o 

acréscimo de argila em profundidade em todos os perfis analisados. Entretanto, em relação à 

cobertura pedológica como um todo, houve um decréscimo do teor de argila do P2 em relação 

à trincheira subsequente, e um aumento gradativo do P2 para o P3. Os horizontes 

subsuperficiais no P4 e P5 apresentaram aumento significativo desse teor de argila em relação 

aos pontos anteriores, e passaram a ser definidos como de textura muito argilosa.  

É sabido que para o processo evolutivo do solo, o relevo desempenha um papel 

fundamental, já que influencia a quantidade de água incorporada no solo, acelerando as 

reações químicas do intemperismo, promovendo o transporte de sólidos ou de materiais em 

solução, que produz diferentes efeitos nas diversas posições das topossequências (Carvalho, 

1981).  

Às mudanças de teores dos minerais de argila observados nos pontos descritos 

associam-se as linhas de ruptura e mudança de declive no perfil, que impõem alterações na 

translocação da argila, em função da ação da drenagem e sua percolação no perfil, agindo na 

concentração de tais minerais de menor fração nas porções inferiores do relevo. Entretanto, 
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seriam necessários estudos mineralógicos de detalhe para entender e descrever com precisão 

os processos químicos e físicos envolvidos, definidores de tal situação. 

  

Tabela 6 - Granulometria dos horizontes descritos nos Pontos 01 a 05 da Topossequência N.2, na Comuna da 

Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Frações Granulométricas dos horizontes (%) Argila Silte Areia Total Classe Textural 

 

PONTO N.01 

H1 (0-8 cm) 50,3 33,8 15,9 argilosa 

H2 (8-36 cm) 54,3 30,8 14,9 argilosa 

H3 (36-60 cm) 57,8 26 16,1 argilosa 

      

PONTO N.02 H1 (0-20 cm) 43 37,4 19,6 argilosa 

H2 (20-40 cm) 42,6 38,6 18,8 argilosa 

      

PONTO N.03 H1 (0-5 cm) 45,3 36,4 18,3 argilosa 

 H2 (5-68 cm) 47,9 37 15,1 argilosa 

 H3 (68-80 cm) 45,1 37,9 17 argilosa 

      

PONTO N.04 H1 (0-20 cm) 55,5 29 15,5 argilosa 

 H2 (20-40 cm) 66,1 22,7 11,1 m. argilosa 

      

PONTO N.05 H1 (0-20 cm) 58 27,2 14,8  argilosa 

 H2 (20-40 cm) 63,1 24,3 12,6 m. argilosa 

      

 

De acordo com as análises químicas (Tabela 7), os solos dos pontos P4 e P5 podem ser 

considerados eutróficos. Representam, respectivamente, o cultivo de milho exclusivo e o 

cultivo de milho associado com bananeiras. Os valores de saturação de base (V%) atingiram 

55% e 53%, para cada um dos pontos mencionados. Os demais solos da topossequência 

apresentaram valores entre 33 e 41% sendo, portanto, classificados como distróficos.  

 

Tabela 7 - Características químicas (complexo sortivo) dos horizontes superficiais, descritos nos Pontos 01 a 05 

na Topossequência N.2, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostra 
pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl
2
 mg dm

3
 —————— mmolc dm-3 —————— % 

 
PONTO N.01 H1 4,7 5 1,1 24 7 64 31,1 95,4 33 

H2 5,1 <2 <0,3 13 4 34 16,9 51,1 33 

H3 4,9 <2 <0,3 6 3 42 9,4 51,7 18 

PONTO N.02 H1 4,8 5 0,9 26 5 47 32 78,9 41 

H2 5,4 2 <0,7 19 5 25 23,8 48,7 49 

PONTO N.03 H1 5 <2 <0,3 15 5 34 20,1 54,2 37 

H2 5,1 <2 <0,3 10 5 34 14,4 48,6 30 

H3 5,4 <2 <0,3 5 4 25 9 34 27 

PONTO N.04 H1 5,2 3 1,4 34 11 38 46,2  84,2 55 

H2 5,7 1 <0,7 26 9 25 35,2 60,1 59 

PONTO N.05 H1 5,3 4 0,9 28 10 34 38,4 72,6 53 

H2 6,2 1 <0,7 32 10 20 42,2 62,4 68 

CTC total 
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Figura 32: Representação da Topossequência 02. Autor: CATARUCCI, A. F. M. 
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Em relação à capacidade de troca catiônica (CTC), nos solos eutróficos obteve-se 

valores em torno de 72,6 e 84,2 mmolc.dm-3, nos horizontes superficiais (0a 20cm) e 60,1 a 

62,4 mmolc.dm-3, nos horizontes subjacentes (20-40cm). 

Nos solos distróficos, o P1, inserido na área de cultivo de milho consorciado com 

feijão de corda, apresenta a situação mais contrastante em relação à CTC. O horizonte 

superficial (0-8 cm) apresentou elevado valor de CTC (95,4 mmolc.dm-3), em relação aos 

demais pontos da topossequência. Nos horizontes subsequentes, esse valor decresce 

consideravelmente, saltando para 51 mmolc.dm-3, embora a saturação de bases se mantenha a 

mesma. 

Os demais parâmetros químicos, sobretudo os valores de Soma de Bases (SB), acidez 

potencial (H+Al) e pH fornecem algumas chaves de interpretação para tal condição. O pH 

ácido, associado ao baixo valor de soma de bases de 31,1 mmolc.dm-3, e o altíssimo valor de 

acidez potencial (H+AL) verificado, de 64 mmolc.dm-3, é um indicativo da predominância  

de cargas elétricas positivas no complexo de troca.  

A diminuição brusca da saturação de bases nos horizontes subsequentes, verificadas 

no P1 e P2, se deve ao fato da disponibilidade já pequena de bases e, consequentemente, de 

nutrientes, diminuir ainda mais. Não houve aumento da acidez potencial, que acompanhou a 

queda brusca de valores, colaborando para a elevação do pH.  

Em geral, os principais fatores que afetam a CTC do solo envolvem a textura, a 

quantidade e tipo de argila e o teor de matéria orgânica (RONQUIM, 2010). Portanto, é 

possível que a situação descrita nos pontos acima mencionados se deva em partes à 

diminuição dos teores de matéria orgânica em profundidade no perfil e provavelmente em 

função do tipo de argila, menos reativo nesses setores, afinal, tanto a textura quanto a 

quantidade de argila não apresentaram alteração significativa em relação aos horizontes 

subsequentes. Entretanto, seriam necessárias análises mineralógicas para confirmar tal 

situação.  

Considera-se adequada a saturação por K no solo em torno de 2 a 5 % da CTC. Os 

melhores valores concentram-se no P1 e P4.  A lixiviação do K ocorre em solos com baixa 

CTC presentes em áreas com alta precipitação. 

Segundo Faria et al (2012),  a maioria dos solos tropicais apresenta baixa fertilidade 

natural, sendo necessária a adubação com K para obtenção de produtividades satisfatórias. Os 

autores reforçam que os sistemas de cultivo, sobretudo os mais intensivos, devem garantir, 

pelo menos, a demanda de K das culturas para que não ocorra a exaustão excessiva das 

reservas de K do solo, comprometendo a sustentabilidade da produção agrícola. 
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 Observando-se os dados de CTC e da atividade da fração argila, na Tabela 8, 

verificamos uma situação semelhante à Topossequência 1, em relação aos valores de baixa 

atividade, provavelmente, atrelados à natureza mineralógica do material de origem. A 

contribuição da matéria orgânica no perfil de solo é bastante comprometida pelas técnicas de 

manejo adotados. Entretanto, ao contrário da Topossequência 01, não há grandes disparidades 

entre os valores encontrados, certamente pela homogeneidade do material litológico na área e 

pelo próprio histórico de manejo não contemplar eventos significativos a ponto de causar 

grandes diferenciações, fundamentalmente, na estrutura do solo ao longo da cobertura 

pedológica.   

 

Tabela 8 – Atividade da fração argila dos horizontes descritos nos Pontos 01 a 05 da Topossequência N.2, na 

Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostras 

Argila Silte 
Areia 

Total 
CTC Atividade Argila 

(%) ——— mmolc dm-3 ——— 

  

PONTO N.01 

H1 (0-8 cm) 50,3 33,8 15,9 95,4 189,7 

H2 (8-36 cm) 54,3 30,8 14,9 51,1 94,1 

H3 (36-60 cm) 57,8 26 16,1 51,7 89,4 

        

PONTO N.02 H1 (0-20 cm) 43 37,4 19,6 78,9 183,5 

H2 (20-40 cm) 42,6 38,6 18,8 48,7 114,3 

        

PONTO N.03 H1 (0-5 cm) 45,3 36,4 18,3 54,2 119,6 

 H2 (5-68 cm) 47,9 37 15,1 48,6 101,5 

 H3 (68-80 cm) 45,1 37,9 17 34 75,4 

        

PONTO N.04 H1 (0-20 cm) 55,5 29 15,5 84,2 151,7 

 H2 (20-40 cm) 66,1 22,7 11,1 60,1 90,9 

        

PONTO N.05 H1 (0-20 cm) 58 27,2 14,8  72,6 125,2 

 H2 (20-40 cm) 63,1 24,3 12,6 62,4 98,9 

       

 

 Em relação a densidade de raízes no solo, no caso do P1, as leguminosas parecem 

contribuir de certa maneira para melhorar a estruturação física do solo, devido ao 

enraizamento agressivo e abundante, permitindo a interpenetração de matéria orgânica, 

observada no perfil, fornecendo melhores condições de porosidade e menor densidade do 

solo. 

No caso do P3, é provável que o fato de se constituir numa área de pomar, haja menor 

mobilização do solo e estabeleça um ambiente com condições mais favoráveis à 

reestruturação das partículas do solo (SILVA & VALICHESKI, 2012). A distribuição 

uniforme das raízes, em comparação aos demais pontos da topossequência, pode ser um 

indicativo de tal fato observado. 
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O P4 apresenta pouca densidade e distribuição de raízes ao longo do perfil, denotando 

um impeditivo mecânico significativo ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas. O 

fato de não haver cobertura alguma de solo contribui e maximiza os efeitos de compressão 

desse solo. Entretanto, tal situação difere em alguns aspectos no P5, e por essa razão nos leva 

a crer que a textura muito argilosa seja fator significativo na apresentação de tais valores. No 

P5 as raízes apresentam-se bem distribuídas no horizonte superficial, que possui contribuição 

significativa de matéria orgânica. Contudo, praticamente desaparecem nos horizontes 

subsequentes, sugerindo impeditivo, provavelmente químico,  

 A distribuição e maior densidade de raízes, no P2, acompanha a linha de acumulação 

de matéria orgânica que oferece melhor agregação do solo nesses setores. Entretanto, é 

notório certo impeditivo físico encontrado pelas raízes que se concentram e se espalham 

paralelamente a essa camada superficial, e praticamente deixam de ser visualizadas em 

profundidade no perfil.  

Em relação à endopedofauna presente nos perfis culturais descritos, manteve-se a 

tendência da topossequência anterior agravada pela completa ausência de minhocas em todos 

os pontos. No geral, foi registrada atuação marcante de formigas e cupins, que se adaptam 

mais facilmente a ambientes secos e de temperaturas elevadas.  

O perfil cultural descrito no Ponto 1 (Fotos 18 e 19; Figura 33 e 34), apresentou 

alterações ocasionadas pelo uso e manejo até 25cm aproximadamente, quando, então, 

observa-se modificações na estrutura dos torrões do solo, que tornam-se de resistência menor 

à pressão dos dedos e parecem perder a tendência de compactação adquirida no horizonte 

sobrejacente.   

O sistema de cultura adotado, como já mencionado anteriormente, é a de consórcio do 

milho com o feijão de corda. Em termos do estado sanitário da planta, foram observadas 

alterações na coloração das folhas do milho e do feijão, característica da presença e ataque da 

“Ferrugem” e encontrados besouros do tipo “vaquinha” no feijão. 

Em relação aos volumes de solo destacados, observou-se um volume desuniforme de 

solo fissurado (Fµ), entremeado por bolsões de acumulação e migração de matéria orgânica, 

de espessura variável (8 a 25 cm). A individualização de torrões é facilitada pela fissuração, 

sendo estes de tamanhos variados, e com predominância de poros tipo interagregados. As 

raízes apresentam-se, em geral, pequenas e finas e poucas médias, com desenvolvimento 

preferencial entre os torrões, nas fissuras existentes, de aspecto achatado. Sua distribuição é 

limitada à existência de tal volume de solo, já que nas camadas subjacentes é verificada 

ausência de raízes. 
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Outro volume de solo destacado refere-se a uma camada, bastante homogêneo, com 

aspecto de estrutura maciça (CµΔ), formada por blocos irregulares de tamanhos variáveis; que 

estão em processo de compactação, mas que ainda guardam predominantemente as 

características do estado não compacto (μ) sobre as características do estado compacto (Δ). 

Esta área tem como tratos culturais o gradeamento e tombamento anual no preparo do 

solo; adição de calcário; uso de fertilizantes químicos do tipo NPK e o uso da palha do milho 

como cobertura do solo. Vimos que este ponto apresenta possibilidades ótimas de fertilidade 

por apresentar elevada CTC, entretanto, a soma de bases é baixa e a acidez potencial bastante 

elevada, sugerindo a correção por calagem. É ainda necessário pensar, em práticas que 

permitam melhorar o desenvolvimento e aprofundamento das raízes no perfil, e que, portanto, 

se atentem a melhorar a estrutura do solo.  

O perfil cultural descrito no P2 (Fotos 20 e 21; Figuras 35 e 36) apresenta alterações 

ocasionadas pelo uso e manejo até aproximadamente 25/30 cm, quando, então, observa-se 

modificações na estrutura dos torrões do solo que tornam-se de resistência menor à pressão 

dos dedos e parecem perder a tendência de compactação adquirida no horizonte sobrejacente.  

Nessa área é desenvolvido o plantio de café consorciado com milho nessa área. Em 

geral, não há o emprego de máquinas no preparo do solo. Isso porque, no início da 

consolidação dos lotes, por volta de 2006/7, foi utilizado trator para terraplenagem e preparo 

do solo para cultivo, em área que atualmente é realizado de forma manual. O plantio de café 

tem aproximadamente quatro anos e entre as fileiras é implementado o sistema de cultura do 

milho. Os insumos utilizados incluem o calcário e a adubação química (NPK), e a palha do 

milho, para cobertura do solo. 

 No perfil de solo observou-se um volume desuniforme de solo fissurado (Fµ), como 

observado no ponto anterior, entretanto, de espessura mais desenvolvida, atingindo até 20 cm 

de profundidade. A individualização de torrões é facilitada pela fissuração, sendo estes de 

tamanhos variados, e com predominância de poros tipo amontoado de agregados. As raízes 

apresentam-se, em geral, finas e abundantes a algumas poucas médias, com desenvolvimento 

preferencial entre os torrões, nas fissuras existentes. Porém, nitidamente, em relação ao perfil 

cultural anterior, o sistema radicular das plantas explora melhor tal camada de solo, irradiando 

tanto horizontal quanto verticalmente, por todo esse volume, ainda que guardem certa 

tendência de orientação paralela em alguns pontos da camada. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 02 – PONTO 01 

 
 

Foto 18: Trincheira 01: volumes identificados no Ponto 01 da Topossequência 02. 

 Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Figura 33: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do 

Perfil Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 01 da 

Topossequência 02. Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 
   

Figura 34: Representação dos volumes identificados no Ponto 01 da Topossequência 02. Autor: 

CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 19: Aspectos da plantação de milho e feijão, no Ponto 01 da Topossequência 02 (lote 

Seu Lourival – Núcleo 2). Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

. 
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O acúmulo de raízes na superfície (0-10 cm) está relacionado com o melhor estado de 

agregação do solo que aí se encontra, também devido à presença da matéria orgânica, 

distribuída de maneira homogênea nesse volume. Esses fatores permitem uma maior 

densidade das raízes.  

No volume de solo subsequente, encontra-se certa resistência das raízes que parecem 

sofrer deficiências morfológicas exteriorizadas pelo direcionamento estancado e praticamente 

inexistente do sistema radicular. Ademais a disposição das raízes laterais é alterada, uma vez 

que deixam de ocupar áreas mais vastas ao longo do perfil. Destaca-se nesse setor, um grande 

volume de solo (CΔµ), bastante homogêneo, com aspecto de estrutura maciça, formada em 

geral por blocos subangulares de tamanhos variáveis; e cujos agregados encontram-se bem 

compactos, mas que ainda guardam algumas características do estado não compacto. 

Há ainda um bolsão de material pedológico destacado desse volume de solo, acima 

descrito, que assume as mesmas características apresentadas no volume Fµ, e que parece 

surgir vinculado à atividade das raízes.  

Em termos de capacidade de troca catiônica apresenta melhores condições que o P3 e 

o P5, referente à associação do milho com bananeiras, na camada superficial. É provável que 

o desequilíbrio de bases no complexo sortivo esteja contribuindo significativamente na 

desestruturação dos agregados do solo, e facilitando o processo de compactação do solo.De 

acordo com Paulo et al. (2004), em geral, pequenas e médias propriedades adotam o cultivo 

de plantas anuais entre as linhas da cultura de café com baixa densidade de plantio, de forma a 

obter maior uso do solo durante a fase de formação da lavoura. As vantagens de tal sistema 

residem na redução dos custos, no uso mais intensivo do solo, na diversificação de culturas, 

na proteção contra ventos, contribuindo, assim para a produção de alimentos, sobretudo, de 

subsistência para o agricultor.  

Contudo, “as dificuldades de mecanização e de execução dos tratos fitossanitários, a 

concorrência das culturas intercalares por água, nutrientes e luz, com a consequente redução 

no crescimento e produção dos cafeeiros” (PAULO et al, 2004) são alguns dos aspectos que 

tornam controvertida a recomendação de culturas intercalares em cafezais. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 02 – PONTO 02 

  

Foto 20: Trincheira 02: volumes identificados no Ponto 02 da Topossequência 02. 

Figura 35: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 02 da Topossequência 02. Autor: 

CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

.  

  

Figura 36: Representação dos volumes identificados no Ponto 02 da Topossequência 02. Autor: 

CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 21: Aspectos do lote, no Ponto 02, 03 e 04 da Topossequência 02 (lote Seu Lourival – Núcleo 2). 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2011. 
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O perfil cultural descrito no P3 (Fotos 22 e 23; Figuras 37 e 38)  corresponde à área de 

pomar consolidado há aproximadamente seis anos e apresenta alterações ocasionadas pelo uso 

e manejo, em profundidade, ao menos até os 45cm. Apresenta um volume de solo fissurado 

(Fµ) de espessura significativa, variável de 15 a 35 cm, cujo estado interno dos torrões é 

caracterizado por uma estrutura interna e externa porosa, com predominância de poros tipo 

amontoamento de agregados. Não foi visualmente verificado a presença de matéria orgânica 

concentrada nas camadas superficiais, como em geral observou--se nos demais perfis. A 

ausência de cores mais brunadas, levou-nos a crer, inicialmente, que o horizonte superficial 

tivesse sido decapitado. 

Entretanto, não há produção abundante de biomassa pelas espécies aí cultivadas. 

Ademais, não há tratos culturais específicos no controle da erosão desencadeada pelas chuvas, 

contribuindo ainda mais para a retirada do material que poderia fornecer a matéria orgânica ao 

solo. 

Embora, as raízes apresentem uma densidade relativamente alta, em comparação aos 

demais pontos da trincheira, sua distribuição e desenvolvimento parecem ser limitados 

fortemente pela estrutura do solo, que não propicia um aproveitamento pleno e livre do 

sistema radicular das plantas no volume pedológico em questão.  

Subjacente e limítrofe ao volume fissurado constitui-se outro volume grande de solo 

(CµΔ), com aspecto de estrutura maciça, formada por blocos irregulares de tamanhos 

variáveis; que estão em processo de compactação, mas que ainda guardam 

predominantemente as características do estado não compacto (μ) sobre as características do 

estado compacto (Δ). Nesse volume há a presença de um bolsão de textura (t) diferenciada, 

com torrões em estado não compacto (μ), que parece estar vinculado à atividade das raízes. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 02 – PONTO 03 

 
 

Foto 22: Trincheira 03: volumes identificados no Ponto 03 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

Figura 37: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 03 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 
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Figura 38: Representação dos volumes identificados no Ponto 03 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

Foto 23: Aspectos do pomar no Ponto 03 da Topossequência 02.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 
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O perfil cultural descrito no P4 (Fotos 24 e 25; Figuras 39 e 40) apresenta alterações 

associados ao uso e manejo até 25cm, quando encontra um volume de solo em que os 

agregados apresentam-se melhor estruturados (NAM). O sistema de cultura aqui adotado 

refere-se ao plantio exclusivo de milho. 

Superficialmente, atingindo uma espessura de até 10cm, há a presença de um volume 

de solo livre, solto, que facilmente se pulveriza sob pressão dos dedos, cujo estado interno dos 

torrões é caracterizada por uma distribuição de agregados com estrutura com porosidade intra 

e interagregados porosa (Lµ). A matéria orgânica, em geral, apresenta-se distribuída de 

maneira homogênea e pouco abundante. As raízes concentram-se, sobretudo, nesse setor do 

perfil. Verifica-se um sistema radicular pouco abundante, porte pequeno e fino, de 

desenvolvimento incompleto e raquítico, cuja distribuição ocorre de maneira horizontal e 

uniforme. Novamente, observa-se que o adensamento do solo e o confinamento das raízes à 

camada superficial configuram a diminuição do espaço enraizado, que por sua vez, restringe a 

disponibilidade de água e nutrientes, já que o volume de solo explorado pela raiz é menor. 

Na camada inferior destaca-se outro volume de solo (CµΔ) bastante homogêneo, com 

aspecto de estrutura maciça, formada por blocos irregulares de tamanhos variáveis em 

processo de compactação, mas que ainda guardam predominantemente as características do 

estado não compacto. Há pouquíssimas raízes, como pode ser observado na Figura 38, cuja 

distribuição esparsa e em bolsões parece estar vinculada aos caminhos de migração da matéria 

orgânica. 

A mecanização nessa área é mais recorrente que nos demais pontos da topossequência, 

ocorrendo rigorosamente todos os anos. Ao passo que nas áreas anteriores, apenas o P1 é mais 

sujeito à mecanização, e mesmo assim, sem que haja tal assiduidade, regulada pelas 

possibilidades financeiras individuais do camponês. Já o P4 corresponde à área do lote 

coletivo, cujo trabalho do trator é rateado entre todas as famílias produtoras.  

 Ademais a estrutura do solo é bastante comprometida pelo fato de não haver nenhum 

sistema de cobertura do solo, facilitando processos erosivos e de lixiviação de nutrientes.

 A adoção de fertilizantes químicos e a aplicação de calcário permitiram conferir bons 

resultados qualitativos, em termos de química do solo, com valores elevados de saturação de 

bases. Entretanto, o estado de compactação dos solos e a apresentação comprometida do 

sistema radicular permitem inferir debilidades, em termos físicos, do funcionamento desse 

solo. 
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TOPOSSEQUÊNCIA 02 – PONTO 04 

 
 

Foto 24: Trincheira 02: volumes identificados no Ponto 04 da Topossequência 02.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Figura 39: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil 

Cultural e concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 04 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

 

           
 

Figura 40: Representação dos volumes identificados no Ponto 04 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013. 

Foto 25: Aspectos do plantio de milho (colheita) no Ponto 04 da Topossequência 02. Autores: 

CATARUCCI, A. F. M., jan. 2013 e GONÇALVES, F. S. abril, 2013. 

Lμ volume de solo livre, 

solto com alguns 

agregados de torrões não 

compactados 

CμΔ 

volume de solo com 

aspecto de estrutura 

maciça, com agregados 

em processo de 

compactação 

NAM 
Volume de solo não 

alterado 
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Finalmente, o perfil cultural descrito no P5 (Fotos 26 e 27; Figuras 41 e 42)  abrange 

os sistemas de cultura de milho, abacaxi e feijão de corda, cercado e entremeados por 

frutíferas, sobretudo, banana, mamão e manga. Há ainda, circundando essa porção da área 

coletiva, o plantio de feijão guandu, demarcando os limites correspondentes ao lote do 

“caseiro”  da área de convivência (Foto 27).  

Nesse ponto foram verificadas alterações vinculadas ao uso e manejo até 45 cm. Os 

volumes destacados obedecem ao mesmo padrão de volumes encontrados no P3, 

correspondente à área de pomar do Seu Lourival, diferindo aqui na presença mais abundante 

de matéria orgânica no perfil e na espessura de cada um dos volumes presentes.  

Observou-se um volume de solo fissurado (Fµ), com espessura variável de 0 a10/ 

25cm, com contribuição significativa de matéria orgânica, distribuída de maneira homogênea. 

O sistema radicular é pouco profundo, com raízes mal formadas. A presença de raízes 

concentra-se praticamente apenas nesse setor do perfil, quando então, torna-se rarefeita, e 

ausente já no volume de solo subsequente. Reaparecem a cerca de 40 cm de profundidade, 

restrita a um bolsão de textura diferenciada, com acumulação de matéria orgânica. O fato de 

sua distribuição reduzir-se a essa camada superficial, reduz o volume de solo explorado pelas 

raízes, prejudicando tanto a nutrição das plantas quanto a absorção da água, o que acarreta a 

redução da sua produtividade.  

A presença de maior acumulação de matéria orgânica, em relação aos demais pontos 

da topossequência, pode estar associada a inúmeros fatores. Desde a contribuição das 

frutíferas distribuídas no terreno, ora entremeando as culturas descritas acima, ora cercando e 

limitando a plantação, e, portanto, contribuindo na manutenção da umidade local, uma vez 

que o ressecamento provocado pela ação dos ventos e pela insolação direta é menor, 

desacelerando o processo de mineralização da matéria orgânica.  Ademais, a presença das 

espécies arbóreas, atualmente, dificulta o uso de maquinário pesado no preparo do solo, o que 

por sua vez, garante o menor revolvimento do solo. Isso permite tanto a manutenção da 

estabilidade dos agregados do solo, melhorando a sua estrutura, quanto a formação e 

manutenção da biomassa. A própria bananeira, é uma espécie vegetal que detém a capacidade 

de produzir grande quantidade de biomassa, num curto espaço de tempo, colaborando, assim, 

para a cobertura do solo e a incorporação de matéria orgânica no perfil. 

Embora não exista um sistema propriamente dito de cobertura de solo, não há 

exposição direta do mesmo, tanto em função pela presença de matéria orgânica proveniente 

das espécies de porte arbóreo quanto pela ocorrência de gramíneas e demais espécies 
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espontâneas, entremeando os espaços vazios da plantação. Observou-se ainda, intensa 

atividade de cupins e formigas, porém não foram encontradas minhocas. 

 É importante destacar que a área não era alvo de tratos culturais específicos e que fora 

abandonada cerca de dois meses antes da coleta das amostras e análise do perfil cultural. 

Permaneceu como ponto de amostragem, a fim de que houvesse uma caracterização mais 

completa, fechando um diagnóstico das áreas desse setor do assentamento, que compõem as 

áreas mais produtivas do mesmo.  

O outro volume de solo característico desse perfil apresenta estrutura maciça, formada 

por blocos subangulares de tamanhos variáveis em processo de compactação (CµΔ), como já 

esperado pela caracterização das raízes, outrora descrito. Foi observado ainda, um bolsão de 

matéria orgânica, vinculado às atividades de raízes. Aliado ao histórico de se constituir por 

anos a fio como área de pastagem, tanto pela família Byingthon, como posteriormente pela 

população circunvizinha até a instalação do assentamento – colaborando na compactação do 

solo aí existente –, dois fatores ainda concorrem para a situação de impeditivo mecânico ao 

sistema radicular das plantas apresentada. Um é o fato da presença marcante de cascalhos ao 

longo do perfil, característico dos Cambissolos presentes em toda a área. Pois, ainda que 

bastante intemperizado, criam impeditivos ao pleno desenvolvimento e aproveitamento do 

volume de solo pelas raízes. O outro fator refere-se ao acréscimo do teor de argila, 

imprimindo ao solo a textura muito argilosa. 

As análises químicas apontaram para uma disponibilidade, aparentemente, satisfatória 

de nutrientes, conferindo-lhe um caráter eutrófico, com valores de saturação de base entre 53 

e 68%, em cada um dos volumes de solo descritos acima. 

Foram registrados os melhores valores de pH, em relação aos demais pontos da 

topossequência, em torno de 5,3 e 6,2, nas camadas de 0-20 e 20-40cm, respectivamente. 

 A ausência de uma preocupação maior com a cobertura do solo e adoção efetiva de 

demais técnicas conservacionistas e de controle de erosão; somados ao uso de fertilizantes 

químicos e inseticidas/ herbicidas; e, fundamentalmente, o manejo desatento à recuperação da 

integridade funcional e estrutural do solo caracterizam o sistema convencional de agricultura 

empregado nas áreas descritas da Topossequência 2.  

Ainda que sejam mescladas, vez por outra, com técnicas da agricultura orgânica, como 

adoção de esterco, observa-se que as técnicas de cultivo convencional direcionam os sistemas 

de produção dos perfis culturais aí descritos.  
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TOPOSSEQUÊNCIA 02 – PONTO 05 

 
 

Foto 26: Trincheira 02: volumes identificados no Ponto 05 da Topossequência 02.  

Autor: GONÇALVES, F. S, 2013. 

Figura 41: Representação do número de raízes identificadas nos quadrantes da malha do Perfil Cultural e 

concentração de matéria orgânica e cascalhos, no Ponto 05 da Topossequência 02.  

Autor: CATARUCCI, A. F. M., 2013 

        
 Foto 27: Aspectos do lote no Ponto 05 da Topossequência 02.  

Autores: GONÇALVES, F. S, 2013; CATARUCCI, A. F. M, 2012 . 

Figura 42: Representação dos volumes identificados no Ponto 05 da Topossequência 02. 

Autor: CATARUCCI, A. F. M, 2012. 

Fμ volume de solo fissurado, 

com agregados não 

compactados 

CμΔ 

volume de solo com 

aspecto de estrutura 

maciça, com agregados 

em processo de 

compactação 

mo bolsões de matéria 

orgânica 

NAM 
Volume de solo não 

alterado 
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No Quadro  23, sintetizamos as práticas mais relevantes utilizadas na área inserida à 

Topossequência 2, permitindo visualizar as técnicas de cultivo empregadas. 

 

Insumos P1 P3 P4 P5 P7 

Composto Orgânico - - - - - 

Húmus de minhoca - - - - - 

Esterco - - - - - 

Biofertilizantes - - - - - 

Forragens - - - - - 

Torta de Mamona - - - - - 

Farinha de Ossos - - - - - 

Calcário X X - X - 

Adubação Verde - - - - - 

Fertilizante químico X X - X - 

      

Herbicida - - - - - 

Acaricida - - - - - 

Nematicida - - - - - 

Inseticida X X X - - 

Caldas  - - - - 

Gordura/Creolina - - - - - 

Fumo - - - - - 

      
Biofertilizantes utilizados: chorume; urina; Caldas: bordalesa; Inseticida natural: óleo de nem 

Quadro 23 - Relação dos insumos e práticas de cultivo utilizadas entre os Pontos 

01 a 05, na Topossequência N.2, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de 

Perus, município de São Paulo/SP  

 

 

Embora a diversificação de culturas seja um dos requisitos para o enriquecimento do 

sistema agrícola, a sua sustentabilidade depende das práticas de manejo adotadas garantindo 

um ambiente propício para o seu desenvolvimento em plenitude. 

De maneira geral, na Topossequência 2, estamos diante de um quadro de solos 

adensados, inferida pela maior dificuldade de abertura das trincheiras e pela penetração da 

faca no perfil. Apresentam ainda uma bioestrutura deficiente, agravados, em determinadas 

situações pela pobreza de nutrientes. A presença constante de cascalhos nos perfis, por vezes, 

potencializado pelo aumento do teor de argila em profundidade, e acrescido, ainda, pela 

adoção de técnicas de manejo inadequadas podem contribuir ao estado de adensamento da 

cobertura pedológica aí verificada.  

A compactação restringe o crescimento das raízes em profundidade, reduzindo a 

absorção de água e de nutrientes pelas plantas. A redução do espaço poroso do solo (menor 

porosidade total), devido à compactação, também concorre para reduzir a capacidade de 

aeração e a condutividade hidráulica do solo, aumentando as dificuldades de drenagem e a 
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resistência à penetração das raízes. Ademais, concorre à elevação da disponibilidade e o fluxo 

de água, reduzindo a velocidade de infiltração e aumentando, assim, o escoamento superficial 

e os riscos de erosão. O solo poder ter um complexo sortivo saturadíssimo, mas se a estrutura 

não assegurar trocas líquidas e gasosas adequadas ou condicionar impedância mecânica ao 

desenvolvimento das raízes, o acesso aos nutrientes nele presentes é impossibilitado.  

 Solos muito adensados, podem limitar a renovação da atmosfera interna, 

comprometendo a nutrição das plantas, devido à restrição de oxigênio. A absorção apropriada 

dos nutrientes vincula-se a um processo dito ativo, em que o oxigênio que está dentro das 

células, atrai e combina-se com cátions como o Cálcio, Magnésio e demais bases presentes na 

solução do solo, carregando-os para o interior das células.  

Em ambiente ácido, característico dos solos descritos em ambas topossequências, os 

polímeros de Alumínio e Ferro se desestabilizam, liberando os íons metálicos que são atraídos 

para a fase interna do complexo sortivo, onde irão deslocar íons de menor atividade, 

concorrendo para diminuir ainda mais a saturação em bases.  

Ademais a quebra nas ligações ferro-argila induz o processo de eluviação nos 

horizontes superficiais, e tornam-se predispostos à erosão mecânica, pois se encontram em 

desequilíbrio pedobioclimático (BOULET, 1974; BOULET et al., 1977). 

 

6.3.2.3 Caracterização dos Perfis Esquemáticos 

 

O traçado do Perfil esquemático no Núcleo 1 (Figura 43), abrange parte dos lotes  

individuais da porção setentrional da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, que compõem o 

Núcleo 1. Diferentemente, das topossequências, não foram abertas trincheiras para análise do 

perfil cultural. Ademais, não foram abertos diversos pontos ou realizadas tradagens para 

verificação com maior exatidão do comportamento dos solos ao longo da vertente.  

Entretanto, foi possível visualizar esquematicamente certas características da cobertura 

pedológica, que para fins de caracterização geral dos solos do assentamento foram 

importantes de serem visualizadas. 

 Os sistemas de cultura adotados incluem área de pomar (P8); cultivo de mandioca 

(P8’), café e pomar (P9) e para completar a caracterização da vertente, completou-se com o 

P7 da Topossequência 1, caracterizado outrora. 

A situação geográfica do Perfil Esquemático do Núcleo 1, o insere num contexto 

geomorfológico de relevo dissecado, cujo padrão morfológico é de topos convexos 

arredondados, individualizados por uma linha de ruptura convexa, seguido de um sistema de 



248 

 

 

 

vertentes côncavas, majoritariamente, e  convexas, atingidas ambas por uma linha de ruptura 

de declive convexa, na média encosta, e por uma mudança de declive côncava na baixa 

encosta. As declividades na área de topos e na baixa e média vertente concentram-se em torno 

de 10 a 15%, e os terrenos mais declivosos estão situados na porção da alta e média vertente, 

variando de 15 a 45%. 

A área está assentada sobre anfibolitos bandados e xistos verdes.As vertentes são de 

exposição Sul, constituindo áreas com maior teor de umidade. Em relação à distribuição dos 

solos, nos topos das vertentes foram verificados solos mais rasos, com linhas de pedra e/ou 

veios de quartzo próximos à superfície, com cor predominante 2,5YR, fase pedregosa, e 

denominados Cambissolos Háplicos 1 (CX1). Ao longo da vertente, foram caracterizados 

solos com espessura maior dos horizontes e alteração do matiz na cor do solo, com acréscimo 

da pigmentação amarela. Essa maior contribuição do amarelo pode estar relacionado à 

presença da goetita. O fato de haver certo embaciamento desses setores na vertente favorece 

um ambiente com regime hídrico pouco contrastado e garante a permanência da umidade.  

Esse ambiente de maior favorecimento de hidratação do ferro no solo, culmina na 

caracterização dos Cambissolos Háplicos 3 (CX3), cuja cor predominante é 10YR. 

Localizados em áreas embaciadas, permitem maior acúmulo de matéria orgânica, o que pode 

ser verificado pela espessura maior do horizonte superficial brunado. Entretanto, embora o 

solo encontre-se frequentemente úmido, em geral, não eram verificadas cores redutoras no 

perfil. 

A cobertura pedológica, verificada no Perfil Esquemático do Núcleo 1, apresenta três 

grandes horizontes (H1, H2 e H3), que guardam características muito próximas entre si, 

sobretudo em relação à estrutura e textura, diferenciando-se em cada ponto, conforme à 

espessura e à coloração apresentada nos mesmos.  

Novamente, o Horizonte H4 trata-se da Alterita propriamente dita, tanto em termos de 

coloração, em matiz rosáceo, quanto de textura, caracteristicamente siltosa, e por ainda, 

apresentar-se como um material sem estrutura definida, esboroando-se facilmente na mão. 

Porém, adotou-se essa denominação devido ao estágio de pedogenização bastante avançado, 

inclusive, muitas vezes, com atividade biológica intensa, de raízes e insetos (formigas, cupins, 

besouros).  

A descrição mais detalhada dos horizontes em cada ponto levantado, pode ser 

observado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Profundidade, cor, textura e características estruturais dos horizontes identificados no Perfil Esquemático do 

Núcleo 01 e entorno, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

NÚCLEO 01  

 

PONTO N. 08 (D. Nazaré/ João Bonito) 

H1 0-30 2,5YR 4/3 

2,5YR 4/4 

 

argilo-arenoso Estrutura em blocos subangulares pouco desenvolvidos, 

moderado a forte; consistência lig. duro, friável, lig. plástica, 

lig. pegajosa; transição gradual; raízes raras finas e pequenas. 

H2 30-64 10YR 5/8 argilosa Estrutra em blocos subangulares pouco desenvolvidos, fraca 

a moderada; consistência lig. duro, friável, lig. plástica, lig. 

pegajosa; raízes raras finas e pequenas. 

H3 64-107 5YR 5/6 

5YR 4/6 

argilosa Horizonte pedogenizado com estrutura em blocos 

subangulares, fraca a moderado; há muitos fragmentos de 

rocha; linha de fragmentos de rocha (68-80cm); consistência 

lig. duro, friável, lig. plástica, lig. pegajosa; transição 

gradual; raízes raras, finas e pequenas. 

H4 107-143 5YR 4/3 

5YR 4/1 

argilosa ALTERITA estrutura em blocos subangulares que se esboroa 

facilmente, fraca a moderado; consistência lig. duro, friável, 

lig. plástica, lig. pegajosa; transição gradual; raízes raras, 

finas e pequenas. 

H5 143-160 5YR 4/1 argilosa ALTERITA. Horizonte em ambiente redutor; coloração 

cinza. 

Observações: lavoura de subsistência: cana, abóbora, milho, banana e goiaba. 314555 x 7409601. 

 

PONTO N. 09 (D.Antonia) 

H1 0-42/46 2,5YR 3/3 argilosa Estrutura grumosa a blocos pequenos subangulares fraca a 

moderada; matéria orgânica distribuída de maneira 

homogênea no perfil; porosidade pequena a média; transição 

abrupta; raízes pequenas a médias, finas a muito finas, 

abundantes.  

H2 42/46-63 10YR 5/8 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, fraca a 

moderada; presença de fragmentos, migração de matéria 

orgânica e mosqueamentos de Fe; porosidade grande; 

transição abrupta; raízes pequenas a médias finas abundantes.  

H3 63-78 7,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos subangulares, fraca a moderada; 

presença de linha de pedra bem intemperizada no limite entre 

os horizontes (H3-H4); transição abrupta; raízes pequenas a 

médias, finas, poucas. 

H4 78-130 5,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, fraca a 

moderada; fragmentos de rocha. 

Observações: lavoura de subsistência: cana, abóbora, milho, banana e goiaba. 314642 x 7409591. 

 

O horizonte superficial, denominado H1, apresenta contribuição significativa de 

matéria orgânica, conferindo cores mais brunadas e que variam  no topo de 2,5YR 3/3 e 4/3; e 

finalmente na porção mais rebaixada e embaciada, 10YR 4/3.  

A espessura do H1 oscila entre 30-42/46 cm , na alta e média vertente (P8 e P9), e 17 

a 24 cm na baixa vertente (P7 da Trincheira 1 – T1). É possível que o fato de constituírem 

áreas de vertentes côncavas e por serem mais embaciadas em relação ao entorno, permita 

maior acúmulo e menor mobilidade e deslocamento da matéria orgânica. Somado a isso, as 

vertentes de exposição Sul recebem menor insolação, e são, portanto, setores de maior 
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umidade, o que pode garantir um tempo maior de decomposição e mineralização da matéria 

orgânica, que é incorporada lentamente ao perfil. 

O horizonte H2 apresentou cores mais amareladas, em torno de 10YR 5/8, nos pontos 

P8, P9 e P7 da Trincheira 1. A profundidade atingiu cerca de 65cm, aumentando a espessura 

nas áreas de maior embaciamento, como verificado no P7 (T1).  

O horizonte H3 apresenta espessura menor em relação aos demais mencionados, e já 

não foi verificado no P7 (T1), até a profundidade de 90 cm.  

As análises granulométricas (Tabela 10) confirmaram a textura argilosa verificada em 

campo e apontaram para um acréscimo no teor de argila em profundidade. 

 

Tabela 10 - Granulometria dos horizontes descritos no Perfil Esquemático do Núcleo 1, no entorno e na Comuna 

da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Frações Granulométricas dos horizontes (g/Kg) Argila Silte Areia Total Classe Textural 

NÚCLEO 01 

 

PONTO N.08 

(D. Nazaré/João Bonito) 

 

H1 (0-30 cm) 

 

55,3 

 

35,6 

 

9,1 

 

Argilosa 

H2 (30-64 cm) 57,8 33,3 8,9 Argilosa 

      

PONTO N.09 

(D. Antonia) 

H1 (10-20 cm) 50,3 36,9 12,8 argilosa 

H2 (20-40 cm) 53,1 37,2 9,7 argilosa 

H3 (63-78 cm) 55,4 33,3 11,3 argilosa 

      

 

As análises químicas (Tabela 11) definem esses solos como sendo distróficos, em 

função da baixa saturação em bases (V%). Em termos da Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC), obteve-se valores em torno de 53,3 e 72,8 mmolc.dm-3, nos horizontes superficiais (0 

a 20cm) e 52,8 a 66,2 mmolc.dm-3, nos horizontes subjacentes (20-40cm).  

É importante ressaltar que a matéria orgânica provavelmente desempenha um papel 

significativo no registro de valores mais elevados de CTC observados no Ponto 09, associado 

ao fato da maior atividade da fração argila aí registrada. Nas descrições em campo, pôde-se 

constatar uma preocupação efetiva com a proteção e cobertura do solo, além da incorporação 

constante de biomassa ao solo, em virtude da consorciação de espécies e práticas de manejo 

diversificadas, adotadas pela moradora do lote. 
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Tabela 11 - Características químicas (complexo sortivo) dos horizontes diagnósticos, no Perfil Esquemático do 

Núcleo 1, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Amostra 
pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl2 mg dm
-3

 —————— mmolc.dm-3 ————— % 

NÚCLEO 01 

PONTO N.8 

 

H1 

 

4,7 

 

<2 

 

0,4 

 

9 

 

2 

 

42 

 

11,1 

 

53,3 

 

21 

H2 4,3 <2 0,3 5 <1 47 5,9 52,8 11 

 

PONTO N.9 H1 4,7 <2 0,3 18 2 52 20,6 72,8 28 

H2 4,3 <2 0,4 7 <1 58 8,3 66,2 13 

H3 4,6 <2 0,4 6 <1 52 7,1 59,2 12 

           

 

Tabela 12 – Atividade da Fração Argila dos horizontes descritos no Perfil Esquemático do Núcleo 1, no entorno 

e na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostras 

Argila Silte Areia Total CTC Atividade Argila 

(%) —— mmolc.dm-3 —— 

NÚCLEO 01 

 

PONTO N.08 

(D. Nazaré/João Bonito) 

 

H1 (0-30 cm) 

 

55,3 

 

35,6 

 

9,1 

 

53,3 96,4 

H2 (30-64 cm) 57,8 33,3 8,9 52,8 91,3 

       

PONTO N.09 

(D. Antonia) 

H1 (10-20 cm) 50,3 36,9 12,8 72,8 144,7 

H2 (20-40 cm) 53,1 37,2 9,7 66,2 124,7 

H3 (63-78 cm) 55,4 33,3 11,3 59,2 106,9 
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Figura 43: Representação do Perfil Esquemático do Núcleo 01. Autor: CATARUCCI, A. F. M 
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Os traçados dos Perfis Esquemáticos A e B - Núcleo 3 (Figuras 44 e 45) , abrangem os 

lotes  individuais da porção Centro-Sul da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, que compõem o 

Núcleo de nome respectivo. Os sistemas de cultura adotados aí  incluem áreas de pastagem; 

cultivo de milho e mandioca; áreas de pomar e olericultura para subsistência.  

A situação geográfica do Perfil Esquemático do Núcleo 1, o insere num contexto 

geomorfológico de relevo mais dissecado, cujo padrão morfológico é de topos convexos 

arredondados, individualizados por uma linha de ruptura convexa. As linhas de ambos os 

perfis correspondem a interflúvios moderadamente amplos, que na intersecção E-NW, 

referente ao P11, é separado por um colo.  A partir do P12 e o P13, segue-se por uma vertente 

convexa em comprimento de rampa até alcançar uma ruptura de declive convexa, bem 

marcada, na baixa vertente.  

De maneira geral, as declividades concentram-se em torno de 2 a 5%, atingindo 

valores superiores, apenas em porções já na baixa vertente, próximo à linha de ruptura de 

declive, quando atinge, então, valores entre 10 e 45%. 

A área está assentada sobre micaxistos e/ou metarenitos de baixo grau metamórfico 

nos topos e no terço superior da vertente, e nas demais porções da vertente há anfibolitos e 

metabasitos, de origem pré-cambriana, correspondentes a rochas metamórficas foliadas, com 

xistosidade mais ou menos desenvolvida.  

Na primeira parte do traçado, as vertentes são de exposição Noroeste, tanto no Perfil A 

e B; posterior ao colo presente o interflúvio as vertentes estão direcionadas, sobretudo à 

Nordeste. Portanto, na primeira parte do traçado são setores de maior umidade, e nas demais 

estão mais expostas à insolação. 

De maneira geral, a distribuição dos solos seguiu o seguinte padrão: nos topos das 

vertentes, foram verificados solos mais rasos, com linhas de pedra e/ou veios de quartzo 

próximos à superfície, com cor predominante 5YR, fase pedregosa, e denominados 

Cambissolos Háplicos 1 (CX1). Ao longo da alta e média vertente, foram caracterizados solos 

com uma presença marcante de cascalhos distribuídos por todo perfil, linhas de pedras ou 

veios de quartzo mais profundas, a partir de 40cm; de cor predominante 5YR, e que foram 

denominados Cambissolos Háplicos 2 (CX2). 

A cobertura pedológica, verificada nos Perfis Esquemáticos A e B do Núcleo 3, 

apresenta três grandes horizontes (H1, H2 e H3), que guardam características muito próximas 

entre si, sobretudo em relação à estrutura e textura, diferenciando-se em cada ponto, conforme 

à espessura e à coloração apresentada nos mesmos. O Horizonte H4 trata-se da Alterita 
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propriamente dita, em estágio avançado de pedogenização. A descrição mais detalhada dos 

horizontes em cada ponto levantado pode ser observado na Tabela 10. 

O horizonte superficial, denominado H1, atinge 10 a 15 cm de espessura, conferindo 

cores mais brunadas e que apresenta no topo e na alta vertente coloração 5YR 5/8, e na porção 

média e baixa vertente 7,5YR 3/4.  

Seguindo o mesmo padrão, tanto o horizonte H2 como H3 apresentaram cores em 

torno de 5YR 4/6 e 7,5 YR 4/6, em relação aos setores de relevo mencionados anteriormente. 

Em termos de espessura, há um significativo aumento do H2 em profundidade, passando de 

20 cm para um pacote de até 70 cm de espessura, e que corresponde ao setor de vertente em 

comprimento de rampa. Os veios de quartzo encontrados nos perfis correspondem à presença 

das linhas de ruptura descritas na Carta Morfológica encontradas na área correspondente. 

O horizonte H3 apresenta espessura menor em relação aos demais mencionados, e por 

vezes associado à veios de quartzo ou linhas de cascalhos.  

As análises granulométricas (Tabela 14) confirmaram a textura argilosa verificada em 

campo e apontaram para um acréscimo no teor de argila em profundidade.   

Conforme os dados apresentados na Tabela 15, as análises químicas definem esses 

solos como sendo distróficos, em função da baixa saturação em bases (V%). Apenas o P12, 

apresentou valores elevados, podendo ser classificado como eutrófico, e constitui área de 

plantio de milho, consorciado com mandioca.  Em termos da Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC), obteve-se valores em torno de 68 e 99,6 mmolc.dm-3, nos horizontes superficiais (0 a 

20cm) e 67,1 a 95,2 mmolc.dm-3, nos horizontes subjacentes (20-40cm). 

São solos muito ácidos, com pH em torno de 4 a 4,5, e com acidez potencial elevada.  

 

 

Tabela 13 - Profundidade, cor, textura e características estruturais dos horizontes identificados nos Pontos de 

Controle, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

NÚCLEO 03 

 

PONTO N. 10 (Damião) 

H1 0-10 7,5YR 4/4 argilosa Estrutura grumosa a blocos pequenos pouco desenvolvidos, 

moderada; consistência lig. duro, friável, lig. plástica, lig. 

pegajosa; poros pequenos a médios; presença de cascalheira 

(cascalhos pequenos), mosqueamento escuro (matéria 

orgânica); transição irregular, difusa, ondulada; raízes bem 

distribuídas no horizonte, pequenas finas a muito finas 

abundantes, algumas médias. 

H2 10-31 7,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares moderada; 

consistência lig. duro, friável, lig. plástica, lig. pegajosa; 

poros pequenos a médios; presença de cascalho e fragmentos 

de rocha (pequenos a médios), mosqueamento escuro 

(matéria orgânica); transição difusa; distribuição uniforme de 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

raízes finas médias e pequenas. 

H3 31-61 7,5YR 5/6 argilosa Linha de Cascalhos (pequenos a médios) pouco arredondados 

com material pedogenizado de estrutura em blocos pequenos 

subangulares moderada; consistência macia, muito friável, 

lig. plástica, lig. pegajosa; poros pequenos a médios; 

mosqueamento escuro (matéria orgânica) mais presente em 

relação aos horizontes anteriores; transição difusa; raízes 

finas médias e pequenas abundantes. 

H4 61-120 7,5YR 5/6 argilosa ALTERITA; presença de fragmentos de rochas. 

Observações: eucalipto, pasto; situação de relevo: terço superior da vertente. 314592 x 7408806 

PONTO N. 11 (Maria Severina) 

H1 0-15 7,5YR 3/4 argilosa Estrutura grumosa, fraca; consistência macia, muito friável; 

lig. plástica, lig. pegajosa; presença de mosqueamentos de Fe 

e carvão; transição gradual ondulada, irregular; atividade 

biológica de formigas e minhocas; raízes abundantes médias 

pequenas finas e muito finas. 

H2 15-26 7,5YR 4/6 argilosa Estrutura em blocos pequenos subangulares, moderada; 

consistência lig. duro, friável, lig. plástica, lig. pegajosa; 

mosqueamento bruno sugestivo de migração da matéria 

orgânica; transição abrupta; atividade biológica intensa; 

raízes poucas muito finas. 

H3 26-51 7,5YR 4/6 argilosa Material intemperizado + blocos grandes de rocha; raízes 

ausentes.  

H4 51-80 7,5YR 4/6 argilosa Material bastante intemperizado, sem estrutura – ALTERITA 

H5 +80   blocos de ROCHA 

Observações: pasto abandonado (capim gordura); situação de relevo: média vertente. 314441 x 7408683 

 
 

PONTO N. 12 (Ariovaldo - TRADAGEM) 

H1 0-10 5YR 5/8 areno-argilosa horizonte brunado. 

H2 10-70 5YR 4/6 argilosa presença de cascalhos de quartzo bem pequenos e bem 

distribuídos. 

H3 70-90 5YR 4/6 argilo-siltosa presença de mosqueamentos de alterita, tradagem torna-se 

mais fácil em relação aos horizontes anteriores. 

H4 100-120 5YR 4/6 argilo-siltosa apresenta cascalhos de quartzo bem pequenos e abundantes, 

sem mudança textural abrupta. 

Observações: plantação de milho e mandioca; situação de relevo: terço inferior da vertente. 314211 x 7408802  

 

PONTO N. 13 (Ariovaldo - TRADAGEM) 

H1 0-10 5YR 5/8 areno-argilosa horizonte brunado, em função da incorporação da matéria 

orgânica. 

H2 10-80 5YR 4/6 argilosa pequenos cascalhos de quartzo 

H3 +80 5YR 4/6 argilo-siltosa linha de fragmentos de rocha 

H4     

Observações: pasto abandonado; terço inferior da vertente. 314169 x 7408858 

 

PONTO N. 14  (Roseli – horta - TRADAGEM) 

H1 0-10 7,5 YR 5/8 areno-argilosa horizonte brunado; presença de cascalhos bem intemperizado 

H2 10-60 7,5YR 5/6 argilosa presença de mosqueamento indicativo de migração de 

matéria orgânica no horizonte subsuperficial; transição 

gradual 

H3 60-90 7,5YR 5/6 argilosa cascalheira fina distribuída no horizonte de maneira uniforme 

H4 90-100 7,5YR 5/6 argilo-siltosa linha de cascalhos grosseiros 

H5 +100 - - ALTERITA 

Observações: plantação de hortaliças; situação de relevo: terço superior da vertente. 314198 x 7408813 
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Tabela 14 - Granulometria dos horizontes descritos nos Perfis Esquemáticos Núcleo 3, no entorno e na Comuna 

da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Frações Granulométricas dos horizontes (g/Kg) Argila Silte Areia Total Classe Textural 

NÚCLEO 03 

PONTO N.10 

(Damião) 

 

H1 (0-20 cm) 

 

40,4 

 

22,7 

 

36,9 

 

argilosa 

H2 (20-40 cm) 42,8 24,2 33 argilosa 

      

PONTO N.11 

(Maria Severina) 

H1 (0-15 cm) 35,4 25,7 38,9 argilosa 

H2 (15-26 cm) 37,8 23,3 38,8 argilosa 

      

PONTO N.12 

(Ariovaldo) 

H1 (0-20 cm) 42,8 21,2 36 argilosa 

H2 (20-40 cm) 45,2 27,5 27,3 argilosa 

      

PONTO N.13 

(Ariovaldo) 

H1 (0-20 cm) 42,6 22,1 35,2 argilosa 

H2 (20-40 cm) 50,5 19,9 29,6 argilosa 

      

PONTO N.14 

(Roseli – horta) 

H1 (0-20 cm) 35,3 17,3 47,4 Argilosa 

H2 (20-40 cm) 35,2 17,3 47,5 Argilosa 

      

 

Tabela 15 - Características químicas (complexo sortivo) dos horizonte s diagnósticos, nos Perfis Esquemáticos 

do Núcleo 3, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Amostra 
pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl2 mg dm
-3

 —————— mmolc.dm-3 ————— % 

NÚCLEO 03 

PONTO N.10 

 

H1 

 

4,2 

 

3 

 

0,5 

 

9 

 

2 

 

71 

 

10,9 

 

82,4 

 

13 

H2 4 <2 <0,3 <3 <1 64 2,7 67,1 4 

 

PONTO N.11 H1 4,6 4 0,6 21 4 42 25,8 68 38 

 H2 3,9 4 0,4 6 <1 88 6,9 95,2 7 

  

PONTO N.12 H1 5,1 7 1 37 17 31 54,7 85,4 64 

H2 4 <2 0,4 5 <1 71 6,5 77,9 8 

 

PONTO N.13 H1 4,4 4 1,3 12 4 52 17,9 70 26 

 H2 4 <2 0,3 <3 <1 88 2,3 90,6 3 

 

PONTO N.14 H1 4,5 13 0,6 24 4 71 28,1 99,6 28 

H2 4,2 3 <0,3 6 <1 71 7,1 78,6 9 

 

 

 Embora, os solos deste perfil tenham mais areia, a CTC é mais elevada em relação ao 

Perfil do Núcleo 1 e das Topossequências do Núcleo 2, principalmente se considerarmos 

apenas os valores de argila. A alta atividade de argila registrada no Núcleo 3 (Tabela 16) e 

que se repetirá no Núcleo 4, se dá, sobretudo em função do material litológico diferenciado e 

ao grau de intemperismo dessas áreas.  
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O Núcleo 03 e 04 ocupam corpartimentos do relevo menos dissecados, conferindo  

maiores declividades, assentados sob filitos e ou metassiltitos e constituídos por perfis de 

solos mais rasos. Esse conjunto de evidências parece conferir à área um menor grau de 

intemperismo em relação às demais. Em campo era facilmente observável a preponderância 

das placas de mica no material de origem. Dessa maneira foram calculadas a atividade da 

fração argila dos horizontes amostrados (Tabela 16) e obteve-se valores bastante elevados.  

 

Tabela 16 – Atividade da Fração Argila dos horizontes descritos nos Perfis Esquemáticos Núcleo 3, no entorno 

e na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostra 
Argila Silte Areia Total CTC Atividade Argila 

(%) ——— mmolc.dm-3 —— 

NÚCLEO 03 

PONTO N.10 

(Damião) 

 

H1 (0-20 cm) 

 

40,4 

 

22,7 

 

36,9 

 

82,4 

 

204 

H2 (20-40 cm) 42,8 24,2 33 67,1 156,8 

       

PONTO N.11 

(Maria Severina) 

H1 (0-15 cm) 35,4 25,7 38,9 68 192,1 

H2 (15-26 cm) 37,8 23,3 38,8 95,2 251,9 

       

PONTO N.12 

(Ariovaldo) 

H1 (0-20 cm) 42,8 21,2 36 85,4 199,5 

H2 (20-40 cm) 45,2 27,5 27,3 77,9 172,3 

       

PONTO N.13 

(Ariovaldo) 

H1 (0-20 cm) 42,6 22,1 35,2 70 164,3 

H2 (20-40 cm) 50,5 19,9 29,6 90,6 179,4 

       

PONTO N.14 

(Roseli – horta) 

H1 (0-20 cm) 35,3 17,3 47,4 99,6 282,2 

H2 (20-40 cm) 35,2 17,3 47,5 78,6 223,3 
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Figura 44: Representação do Perfil Esquemático A do Núcleo 03. Autor: CATARUCCI, A. F. M 
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Figura 45: Representação do Perfil Esquemático B do Núcleo 03. Autor: CATARUCCI, A. F. M 
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Os traçados dos Perfis Esquemáticos A e B - Núcleo 4 (Figuras 46 e 47), abrangem os 

lotes  individuais da porção Sul da Comuna da Terra “Irmã Alberta”, que compõem o Núcleo 

de nome respectivo. Os sistemas de cultura adotados aí incluem áreas de pastagem; cultivo de 

mandioca; áreas de pomar e olericultura para subsistência.  

A situação geográfica do Perfil Esquemático do Núcleo 1, o insere num contexto 

geomorfológico de relevo bastante dissecado, individualizado por uma falha geológica 

indiscriminada de direção NE-SW, e cujo padrão morfológico é de topos convexos 

arredondados, individualizados por uma linha de ruptura convexa, e interflúvios estreitos. 

Ambos os perfis compreendem sistemas de vertentes convexas. O perfil esquemático A 

atravessa, na porção superior, uma linha de mudança de declive côncava, e na média/baixa 

vertente, uma linha de ruptura de declive convexa, que parece corresponder a um depósito 

coluvionar, dado a natureza e a situação topográfica do pacote espesso (15 a 20 cm de 

espessura) de seixos arredondados a angulosos aí encontrados (P25). 

De maneira geral, as declividades concentram-se em torno de 10 a 15%, na alta 

vertente, e 15 a 45% na média e baixa vertente. 

A área está assentada sobre filitos ou metassiltitos, incluindo também filonitos em 

zona de movimentação tectônica intensificada. 

As vertentes do Perfil A de exposição Sudoeste e Oeste concentram maior umidade e 

menores temperaturas, em relação às vertentes localizadas no Perfil B, de exposição Norte, 

majoritariamente, e Noroeste. 

De maneira geral, a distribuição dos solos seguiu o seguinte padrão: nos topos das 

vertentes, foram verificados solos mais rasos, com linhas de pedra e/ou veios de quartzo 

próximos à superfície, com cor predominante 5YR, fase pedregosa, e denominados 

Cambissolos Háplicos 1 (CX1). Ao longo da alta e média vertente, foram caracterizados solos 

com uma presença marcante de cascalhos distribuídos por todo perfil, linhas de pedras ou 

veios de quartzo mais profundas, a partir de 40cm; de cor predominante 5YR, e que foram 

denominados Cambissolos Háplicos 2 (CX2). 

A cobertura pedológica, verificada nos Perfis Esquemáticos A e B do Núcleo 4, 

apresenta três horizontes individualizados (H1, H2 e H3), que guardam características muito 

próximas entre si, sobretudo em relação à estrutura e textura, diferenciando-se em cada ponto, 

conforme à espessura e à coloração apresentada nos mesmos. O Horizonte H4 trata-se da 

Alterita propriamente dita, em estágio avançado de pedogenização. A descrição mais 

detalhada dos horizontes em cada ponto levantado pode ser observado na Tabela 17. 
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O horizonte superficial, denominado H1, atinge 10 a 20 cm de espessura, conferindo 

cores mais brunadas, caracteristicamente 5YR 5/8, e verificada em todas as porções 

analisadas das vertentes. Seguindo o mesmo padrão, tanto o horizonte H2 como H3 

apresentaram cores em torno de 5YR 4/6  

O H3 apresenta espessura menor em relação ao horizonte sobrejacente, e está 

associado aos veios de quartzo ou linhas de cascalhos.  

As análises granulométricas (Tabela 18) confirmaram a textura argilosa verificada em 

campo, e as análises químicas (Tabela 19) definiram esses solos como sendo distróficos, em 

função da baixa saturação em bases (V%). Entretanto, em termos da Capacidade de Troca 

Catiônica (CTC), obtiveram-se os maiores valores encontrados em relação aos demais 

Núcleos do assentamento, atingindo em torno de 88,7 e 108,7 mmolc.dm-3, nos horizontes 

superficiais (0 a 20cm) e 64,9 a 82,6 mmolc.dm-3, nos horizontes subjacentes (20-40cm).  

Quanto à acidez do solo, apresenta pH em torno de 4 a 4,5 e acidez potencial elevada.  

 

Tabela 17 - Profundidade, cor, textura e características estruturais dos horizontes identificados nos Pontos de 

Controle, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

 

NÚCLEO 04 

 

PONTO N. 16 (Irene - TRADAGEM) 

H1 0-10 5YR 5/8 areno-argilosa horizonte com maior teor de areia fina e mais brunado devido 

a incorporação da matéria orgânica. 

H2 10-43 5YR 4/6 argilosa presença de fragmentos de rocha bastante intemperizado e 

mosqueamentos indicativos de migração de matéria orgânica. 

H3 43-60 5YR 4/6 argilo-siltosa LINHA DE PEDRA (cascalhos) 

H4 60-80 5YR 4/6 argilo-siltosa ALTERITA 

Observações: situação de relevo: terço superior da vertente. 314318 x 7408333  

 

PONTO N. 19 (Seu Abílio - TRADAGEM) 

H1 0-10/15 5YR 5/8 areno-argilosa horizonte mais brunado 

H2 15-30 5YR 4/6 argilosa presença de cascalho fino 

H3 +30 5YR 4/6 argilo-siltosa cascalho grosseiro 

Observações: pasto abandonado; média vertente. 314016 x 7408505 

  

 PONTO N. 21 (Seu Paulino - BARRANCO) 

H1 0-10 5YR 5/8 areno- argilosa horizonte brunado; transição gradual 

H2 10-48 5YR 4/6 argilosa - 

H3 48-112 5YR 4/6 argilosa presença de cascalho fino 

Observações: pasto abandonado; baixa vertente. 313834 x 7408504 

 

PONTO N. 22 (D. Noemia) 

H1 0-13 5YR 5/8 areno-argilosa Estrutura grumosa a blocos pequenos subangulares, fraca a 

moderada; presença de cascalhos pequenos dispersos. 

H2 13-67 5YR 4/6 argilosa Estrutura blocos pequenos subangulares, fraca a moderada; 

mosqueamento por migração de matéria orgânica (canais 

biológicos) e de cascalhos maiores 

H3 67-105 5YR 4/6 argilosa Estrutura blocos pequenos subangulares, fraca a moderada;  

mosqueamento por migração de matéria orgânica (canais 

biológicos); linha de pedra (60cm). 

ALTERITA 
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Horizonte 
Profundidade/ 

espessura (cm) 
Cor Textura 

Estrutura e outros atributos  

morfológicos destacados 

H4 +105 - -  

Observações: pasto abandonado; terço inferior da vertente. 313872 x 7408438 

 

PONTO N. 25 (André) 

H1 0-20 5YR 5/8  Estrutura grumosa a blocos pequenos subangulares, fraca a 

moderada; consistência macia, friável, lig. plástica, lig. 

pegajosa  

H2 30-84 5YR 4/6  Estrutura blocos pequenos subangulares, fraca a moderada; 

consistência lig. duro, friável, lig. plástica, lig. pegajosa; 

presença de cascalhos.  

H3 84-90 5YR 4/6  Estrutura blocos pequenos subangulares, fraca; linha de 

cascalhos de quartzo arredondados a angulosos (COLÙVIO), 

sinais de mosqueamento por hidromorfia a 80 cm. 

H4 90-130   ALTERITA 

Observações: gramínea; situação de relevo: baixa vertente. 313891 x 7408393 

 

 

 

Tabela 18 - Granulometria dos horizontes descritos nos Perfis Esquemáticos do Núcleo 4, no entorno e na 

Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Frações Granulométricas dos horizontes (g/Kg) Argila Silte Areia Total Classe Textural 

NÚCLEO 04 

 

PONTO N.16 

(Irene) 

 

H1 (0-20 cm) 

 

37,7 

 

19 

 

43,3 

 

argilosa 

H2 (20-40 cm) 40,4 19,8 39,8 argilosa 

      

PONTO N.19 

(Seu Abílio) 
H1 (0-20 cm) 37,8 24 38,2 argilosa 

 H2 (20-40 cm) 40,2 22,1 37,7 argilosa 

      

PONTO N.21 

(Seu Paulino) 

H1 (0-20 cm) 37,7 25,5 36,7 argilosa 

H2 (20-40 cm) 40,2 23 36,8  

      

PONTO N.22 

(D. Noemia) 

H1 (0-10 cm) 35,3 23,2 41,5 argilosa 

H2 (20-30 cm) 40,3 22,9 36,8 argilosa 

      

PONTO N.25 

(André) 

H1 (0-20 cm) 40,3 23,3 36,3 argilosa 

H2 (20-40 cm) 33,8 23,3 42,8 argilosa 

      

 

Tabela 19 - Características químicas (complexo sortivo) dos horizontes diagnósticos, nos Perfis Esquemáticos 

do Núcleo 4, na Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Amostra 
pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl2 mg dm
-3

 —————— mmolc.dm-3 ————— % 

NÚCLEO 04 

 

PONTO N.16 

 

H1 

 

4,1 

 

2 

 

0,5 

 

7 

 

1 

 

79 

 

9,3 

 

88,7 

 

10 

H2 4 2 0,5 5 <1 71 6,7 78,2 9 

 

PONTO N.19 H1 4,4 6 0,7 14 2 79 16,3 95,7 17 

H2 4 <2 <0,3 <3 <1 71 2,6 74,1 3 

 

PONTO N.21 H1 4 9 1,5 15 4 88 20,4 108,7 19 

H2 3,8 3 0,5 <3 <1 79 3,1 82,6 4 

 

PONTO N.22 H1 5 6 1,2 27 10 47 37,6 84.5 45 
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H2 4,2 2 0,5 5 2 58 7 64,9 11 

 

PONTO N.25 H1 4,3 5 1,1 10 3 64 14,3 78,7 18 

H2 4 <2 0,6 <3 <1 71 3 74,4 4 

           

 

Novamente, observa-se maior participação da fração areia na composição 

granulométrica desses solos. Entretanto, a atividade de argila mais elevada (Tabela 20), já 

registrada no Núcleo 3, se repete no Núcleo 4 e como dito anteriormente se dá, sobretudo, em 

função do material litológico diferenciado e ao grau de intemperismo dessas áreas.  

O Núcleo 03 e 04 ocupam corpartimentos do relevo menos dissecados, conferindo  

maiores declividades, assentados sob filitos e ou metassiltitos e constituídos por perfis de 

solos mais rasos. Esse conjunto de evidências parece conferir à área um menor grau de 

intemperismo em relação às demais. Em campo era facilmente observável a preponderância 

das placas de mica no material de origem. Dessa maneira foram calculadas a atividade da 

fração argila dos horizontes amostrados (Tabela 20) e obteve-se valores bastante elevados.  

 Embora, a caracterização dos perfis esquemáticos não tenha sido tão pormenorizada, 

como no caso das Topossequência 01 e do 02, do Núcleo 02, ela auxilia na visualização do 

comportamento dos sistemas pedológicos nos diferentes núcleos do assentamento e fornece 

subsídios para a adequação da Carta de Aptidão Agrícola do Assentamento, uma vez que 

possibilita o mapeamento do potencial edáfico desses solos. Subsidia, portanto, um plano de 

manejo e gestão do meio físico integrado às práticas agrícolas mais adequadas em função das 

potencialidades e fragilidades da área.   

Tabela 20 - Granulometria dos horizontes descritos nos Perfis Esquemáticos Núcleo 4, no entorno e na Comuna 

da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Amostra 
Argila Silte Areia Total CTC Atividade Argila 

(%) ——— mmolc.dm-3 —— 

NÚCLEO 04 

 

PONTO N.16 

(Irene) 

 

H1 (0-20 cm) 

 

37,7 

 

19 

 

43,3 

 

88,7 

 

235,3 

H2 (20-40 cm) 40,4 19,8 39,8 78,2 193,6 

       

PONTO N.19 

(Seu Abílio) 

 

H1 (0-20 cm) 37,8 24 38,2 95,7 253,2 

H2 (20-40 cm) 40,2 22,1 37,7 74,1 184,3 

       

PONTO N.21 

(Seu Paulino) 

H1 (0-20 cm) 37,7 25,5 36,7 108,7 288,3 

H2 (20-40 cm) 40,2 23 36,8 82,6 205,5 

       

PONTO N.22 

(D. Noemia) 

H1 (0-10 cm) 35,3 23,2 41,5 84.5 239,4 

H2 (20-30 cm) 40,3 22,9 36,8 64,9 161,0 

       

PONTO N.25 

(André) 

H1 (0-20 cm) 40,3 23,3 36,3 78,7 195,3 

H2 (20-40 cm) 33,8 23,3 42,8 74,4 220,1 
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Figura 46: Representação do Perfil Esquemático A do Núcleo 04. Autor: CATARUCCI, A. F. M 

 



265 

 

 

 

 
 

 

Figura 47: Representação do Perfil Esquemático B do Núcleo 04. Autor: CATARUCCI, A. F. M 
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6.4 Caracterização da Qualidade das Águas  

 

A área em estudo situa-se no Aquífero Cristalino, pertencente ao grupo de aquíferos 

fraturados, conforme descrevem Iritani & Ezaki (2009). Ainda segundo os autores, as 

características hidrogeológicas desses aquíferos são de extensão regional fissurado, caráter 

eventual, livre a semi-confinado, heterogêneos, descontínuo e anisotrópico, contendo grandes 

variações litológicas, como granitos, gnaisses, migmatitos, filitos, xistos, quartzitos e 

metassedimentos.  

Em termos de caracterização, Hirata (1997) apresenta que os poços nessas áreas 

possuem médias de 50 a 100 metros de profundidade, sendo que suas profundidades podem 

variar de 5 a 150 metros. Há a possibilidade de este aquífero armazenar e fornecer água de 

suas camadas intemperizadas, que recobrem a rocha sã. Essas camadas podem estar saturadas 

por dezenas de metros, formando um possível meio de captação de água subterrânea por 

poços tubulares mistos ou rasos escavados. 

Menegasse (1991) destaca, ainda, que a presença de intensos fraturamentos, espesso 

manto de intemperismo, na média de 10 a 30 metros, associados à grande cobertura vegetal e 

ao clima, lhes conferem excelentes condições de recarga, sendo certo que o comportamento 

mecânico dos distintos tipos litológicos possui relação direta com a intensidade e frequência 

do fraturamento.  

A água subterrânea pode ser captada no aquífero confinado ou artesiano, que se 

encontra entre duas camadas relativamente impermeáveis, dificultando a sua contaminação, 

ou ser captada no aquífero não confinado ou livre, próximo à superfície, e está, portanto, mais 

suscetível à contaminação. De acordo com Silva (1999), em função do baixo custo e 

facilidade de perfuração, a captação de água do aquífero livre, embora mais vulnerável à 

contaminação, é mais frequentemente utilizada no Brasil, como no caso dos poços 

encontrados na Comuna da Terra “Irmã Alberta”. 

Diversos fatores podem comprometer a qualidade da água subterrânea. O destino final 

do esgoto doméstico e industrial em fossas e tanque sépticos, a disposição inadequada de 

resíduos sólidos urbanos e industriais, postos de combustíveis e de lavagem e a modernização 

da agricultura representam fontes de contaminação das águas subterrâneas por bactérias e 

vírus patogênicos, parasitas, substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Os dados das análises permitiram concluir que a principal fonte de contaminação 

advém dos efluentes domésticos, e não necessariamente da agricultura, sendo observados 

níveis baixíssimos de fósforo e compostos nitrogenados. 
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Observa-se que tantos os corpos d’água superficiais quanto os subterrâneos necessitam 

de um plano de readequação de manejo para preservação e recuperação, sobretudo daqueles 

que apresentaram baixa contaminação.  

Os poços do Núcleo 2 que apresentaram alta contaminação e os resultados têm relação 

direta com a localização das fossas, a montante dos poços (Quadro 24 e Mapa 15).  

 

Núcleo Lote Nº do Poço Valor de Classificação Grau de Contaminação 

2 Nascente Nucleo 2 20A 7 

BAIXA 

1 Nice casa 9 9 

2 Seu Cardoso 13 9 

1 
Nice Plantio 15 10 

D. Antônia 12 11 

2 Área social/Laurino 10 11 

4 Miriam 8 11 

 

4 Paulino 8 12 

MÉDIA 

2 Poço Núcleo 2 20B 13 

1 Mandala Próx. Nice 16 14 

4 D. Noemia 1 14 

3 Rosângela/ N3 21 15 

1 Severo 11 16 

4 
Izabel 2 16 

Wilson Bahia 7 20 

3 Roda de Carroça  22 21 

4 Pierre 4 23 

 

4 
Córrego Noêmia N4 23 25 

ALTA 

José Martins 6 25 

2 
Lora Antigo  19 26 

Córrego Principal 24 27 

4 
Gisele 14 30 

Abílio 5 30 

Intervalos dos valores de classificação em função do grau de contaminação: Baixa = 1 a 11; Média = 12 a 24; 

Alta = >25 

 

Quadro 24 - Classificação dos poços da Comuna da Terra "Irmã Alberta", Distrito de Perus/SP,  em 

função do grau de contaminação  

 

O Gráfico 6 apresenta o tratamento e a destinação final do esgoto doméstico da 

Comuna da Terra “Irmã Alberta” e respectivos núcleos. A maioria dos moradores faz uso da 

fossa direta, que consiste no despejo sem tratamento prévio do esgoto misturado com a água, 

num buraco cavado no solo, independente de técnicas de impermeabilização, que evitariam a 

contaminação do lençol freático. A “fossa seca” refere-se a uma cava de 10 a 12m de 

profundidade, em que se adiciona vez por outra cal e palha, conforme explicado pelas famílias 

que se utilizam desse método.  

Em relação à categoria “esgoto encanado”, nenhuma das famílias soube explicar se o 

termo que elas adotavam designava ligação à rede de esgoto oficial da SABESP ou 
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simplesmente destinava o esgoto in situ aos córregos do assentamento. Seria necessário o 

mapeamento diretivo de tais ligações para a determinação da sua efetiva destinação final e 

avaliar o potencial de contaminação à área. 

Os piores índices foram tomadas das áreas e dos poços com maior proximidade ao 

córrego Itaim, altamente contaminado, e que, portanto, torna inútil a utilização dos poços 

perfurados paralelos a ele, que estão contaminados por contaminação difusa. 

 

 

  
 

 

 
Gráfico 6 - Tratamento e destinação final do esgoto doméstico da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e respectivos 

núcleos, distrito de Perus, município de São Paulo/SP 
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Mapa 15 - Carta da Situação dos Corpos d’Água da Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
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 Das 37 famílias, apenas uma adota o sistema de saneamento ecológico, a partir do uso 

do banheiro seco (Foto 28). No sistema de banheiro seco, o depósito de dejetos fecais é 

acrescentado de uma quantidade de matéria orgânica seca, em geral por serragem, suficiente 

para cobri-los. O vaso sanitário apenas diferencia-se do que é comumente utilizado nas 

residências pelo fato de haver um compartimento plástico móvel, acrescido do assento e 

tampa.  

Com o acréscimo de matéria seca ocorre uma desidratação das fezes, impedindo assim 

o mal odor e a cultura imediata de patógenos. Após o enchimento de tal compartimento, toda 

essa matéria orgânica é vertida em uma local para compostagem, para que através do 

umedecimento o balanço carbono-nitrogênio seja aproximadamente reeestabelecido e haja a 

decomposição das matéria orgânica. A urina, nesse caso, em pequenas quantidades não 

prejudica o funcionamento, pois não encharca a matéria seca e auxilia na incorporação de 

nitrogênio ao composto para haver um melhor balanço para realização da decomposição no 

segundo estágio. O composto derivado é reaproveitado no próprio lote, sobretudo, na 

adubação do pomar.  

 

 
Foto 28 - Exemplo de instalação de banheiro seco na residência de um dos moradores da Comuna da Terra 

"Irmã Alberta" 

 

Há, ainda, um outro modelo de sanitário seco amplamente usado em propriedades que 

prezam pela sustentabilidade e não contaminação dos lençóis de água, que poderia ser 

adotado no assentamento. Nesse sanitário a câmara de compostagem se encontra acoplada ao 
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sanitário por um duto que conduz a matéria orgânica para o lado externo da residência, e não 

há necessidade de transporte da matéria orgânica, até que, de fato, ela esteja pronta para o uso.   

A urina quando em excesso é destinada, junto às águas provenientes da lavagem de 

roupas , da pias da cozinha e lavatório e chuveiro à um berço receptor contento bananeiras. 

Essa água, denominada convenientemente de “cinza”,  é dessa maneira parcialmente filtrada, 

pois os micro-organismos existentes no berço receptor, previamente inoculados, transformam, 

em um processo de interação, uma parte considerável dos minerais contidos nos sais dos 

sabões, que conjuntamente com a matéria orgânica são prontamente aproveitados pelas 

bananeiras.   

Entretanto, esse sistema ainda não é o ideal, pois deveria conter uma sequência de 

câmaras com filtragem física através de brita, areia e carvão, além de poder contar com uma 

gama maior de plantas que auxiliam na filtragem como o junco comum (Phragmites 

australis). Outra alternativa para se utilizar somado à bananeira é a bacia de 

evapotranspiração, na qual o berço receptor deveria ser isolado do subsolo, tendo como um 

grande empecilho, no caso mencionado, o dimensionamento correto da área receptora para 

que não houvesse problemas no sistema. 

A destinação final dos resíduos sólidos também pode contribuir no agravamento da 

situação da qualidade da água, se não for realizado de maneira correta. A compostagem deve 

ser cuidadosamente manejada para que não os resíduos produzidos, como o chorume, 

percolem no solo e  contaminem o lençol freático.  

O gráfico 7 apresenta a destinação final dos resíduos sólidos da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta” e seus respectivos núcleos no assentamento. A queima e a compostagem são 

os principais métodos utilizados pelas famílias. Apenas o núcleo 4, de maior proximidade 

com o núcleo urbano de Cajamar, encaminha à lixeira coletiva. 
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Gráfico 7 - Destinação final dos resíduos sólidos da Comuna da Terra “Irmã Alberta” e respectivos núcleos, 

distrito de Perus, município de São Paulo/SP 

 

A situação dos poços e corpos d’água da Comuna da Terra “Irmã Alberta” é ainda 

agravada quando somada ao fato de haver um déficit hídrico no abastecimento das famílias e 

na irrigação das culturas. A disponibilidade deficiente de água reclamada pelas famílias é 

resultado dos anos anteriores de degradação dos ambientes que compõem o assentamento 

atual, cuja vegetação original foi substituída ora por eucaliptos, ora por pastagens, ora por 

atividade mineradora. 

  É, pois, necessário um plano de recuperação e preservação das nascentes e córregos do 

assentamento, assegurando também um replanejamento quanto à destinação final e tratamento 

do esgoto e dos resíduos sólidos do assentamento. 
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6.5 Os Entraves do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e a Comuna da Terra 

 

A discussão acerca dos projetos de assentamento de reforma agrária perpassa 

fundamentalmente pelo questionamento das políticas públicas adotadas para este fim. Ora, o 

processo de acesso à terra não envolve apenas a delimitação de lotes, que por si só não 

garante nem a realização da reprodução da própria vida do assentado, quiçá permite alcançar 

em plenitude os demais elementos subjetivos, culturais e intrínsecos à dimensão humana na 

relação com a terra. Na realidade, a própria configuração dessa delimitação já impõe e 

estabelece determinadas relações sociais com o meio natural, reforça relações de poder e 

submissão ao capital, em detrimento da seguridade harmoniosa da vida.  

 
Ao criar o assentamento rural, o Estado assume a responsabilidade de viabilizá-lo 

(...) o Estado assegura o acesso à terra, mas é preciso produzir dentro dos parâmetros 

aceitáveis pela burocracia estatal – escolhendo produtos definidos como “de 

mercado”, usando sementes selecionadas, defensivos agrícolas, fertilizantes 

aprovados, assim por diante. Em contrapartida, o Estado compromete-se a assegurar 

condições ao assentado para que produza dentro desses limites.”(Leite et al. 2004: 

65) 
 

 A infraestrutura a cargo do INCRA, para garantir a produção das famílias, não foi 

viabilizada e as metas estipuladas no TAC não foram cumpridas no prazo estipulado, 

atemorizando as famílias que sem o cumprimento das metas, corriam o risco de perder as 

terras. Soma-se ainda, a falta de água para abastecimento nas casas e para irrigação, problema 

também apontado em Americana e na Comuna da Terra “Irmã Alberta”.  

No termo de cessão de uso ficou garantido aos assentados entre 9 e 10 ha de terras 

individuais. Com o PDS e o TAC, essa área individual foi reduzida para algo em torno de 3 

ha, sendo o restante destinado para as áreas coletivas. Um dos maiores problemas aí está 

ligado à dificuldade dos assentados em trabalharem na sua própria área e, ao mesmo tempo, 

conseguir trabalhar nas áreas coletivas. Isso, seja por conta da falta de infraestrutura, seja pela 

ausência de regras claras ou já aceitas pela maioria a respeito da divisão do trabalho e da 

produção nessas áreas.  

Magno (2011) aponta dificuldades análogas no Assentamento Aurora, em Descalvado. 

Embora, dentro da parcela de módulo rural estipulada para o município, o assentamento sofre 

com os mesmos problemas apontados nos demais assentamentos, como falta de assistência 

técnica e extensão rural para a reforma agrária (ATES), e falta de água para consumo e 

irrigação. 
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Gonçalves (2010) discute a sustentabilidade ambiental nos assentamentos de reforma 

agrária no Estado de São Paulo a partir do PDS da Barra, em Caconde, denominado 

Assentamento Mario Lago. O autor destaca que de um total de 66 assentamentos criados e 

administrados pelo INCRA, em São Paulo, 18 deles são do tipo PDS. 

Dentre os diversos apontamentos de Gonçalves (2010) acerca da viabilidade desse tipo 

de assentamento, o autor levanta uma questão fundamental, qual seja, os limites e 

possibilidades do processo organizativo de um assentamento agroecológico, dentro dessa 

perspectiva, numa região cujo modelo de desenvolvimento rural, historicamente, gerou e gera 

miséria social e degradação ambiental, e que é o quadro generalizado da estrutura fundiária 

paulista e brasileira. E novamente aponta o problema da água para abastecimento, o 

gerenciamento da destinação e tratamento do esgoto e da área mínima de produção. 

 A Comuna da Terra “Irmã Alberta”, futuro PDS “Fazenda Ithayê”, não foge à regra. 

Numa área de 109 ha, subtraindo as áreas de preservação permanente de 20,7 ha e de Reserva 

Legal de 21,8ha, restam apenas 66,5ha de áreas agricultáveis destinadas às 37 famílias. Isso 

confere a cada uma delas uma área de apenas de 1,8ha, portanto, menor ainda que a Fração 

Mínima de Parcelamento de 2 ha. Ainda que se contabilizasse às destinadas à preservação, 

ainda sim seria inferior aos 5 hectares correspondentes ao Módulo Rural do Município.  

Vastella et al (2009) descreve que no processo de estabelecimento da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” o grupo estipulou critérios diferenciados na divisão dos lotes, em virtude 

da fertilidade das terras, a fim de garantir maior igualdade social e acesso à terra. Dessa 

forma, adotou-se o seguinte critério: 1 ½ hectares para terras consideradas mais férteis e até 5 

hectares para as terras consideradas não férteis para cada família, conforme avaliação de um 

técnico agrônomo enviado pelo MST, segundo o grau de produtividade da terra. 

Os autores explicam ainda que nas áreas que foram identificadas maior fertilidade a 

família tem ½ hectare para sua casa e a produção individual e 1 hectare para a produção 

coletiva, que é comercializada, sendo o dinheiro revertido em investimentos nas terras e nas 

famílias.  

A estratégia aí adotada converge numa tentativa de minimizar o impacto da 

minifundiarização. Entretanto, nem todos os núcleos, sobretudo o núcleo 4, consegue tirar 

proveito da área de produção coletiva, em função das dificuldades de ordem burocrática e 

técnica somadas às limitações do meio físico, às divergências internas e a falta de linhas de 

fomento 

Em geral, a defesa para a implementação desses tipos de assentamento é pautada no 

argumento de que o efeito da minifundiarização seria diminuído pelo uso coletivo da terra 



275 

 

 

 

proposto para essa modalidade de Projeto de Assentamento, sendo o parcelamento interno da 

área adotado apenas em consonância com a tradição das comunidades. Entretanto, como 

Torres (2012, p. 481) discute “isso não altera a primária matemática que designa a cada 

família uma fração ideal inferior ao módulo mínimo, e nem há qualquer determinação para 

que nesses projetos isso possa acontecer”. 

Dessa forma, como bem discutem Torres (2012) e Ramos Filho (2008), o modelo de 

Projeto de Assentamento Rural proposto pelo INCRA e reforçado pelo MST através das 

Comunas da Terra, para o Estado de São Paulo, contraditoriamente, aprisiona e expropria os 

camponeses, que delimitado em áreas tão pequenas, e ainda em locais, cujos recursos naturais 

– sobretudo água e solos – estão extremamente pauperizados, se tornam mão-de-obra barata 

aos latifundiários do entorno e/ou dos próprios centros urbanos satélites desses assentamentos.  

 

6.5.1 A territorialização da luta camponesa e a monopolização do território pelo capital 

 

Os desdobramentos do infindável processo de regularização fundiária da Comuna da 

Terra “Irmã Alberta” provêm das implicações materiais da luta de classes entre Estado, 

burguesia, proprietários de terra e campesinato, e, sobretudo, do caráter rentista da terra, que 

se estabelecem na configuração desse território. 

 De acordo com Vastella (2009),  

 
em 2003 houve um acordo entre INCRA, Governo do Estado (via Secretaria da 

Justiça) e MST para a realização da comuna num modelo diferenciado pela 

proximidade com a cidade de São Paulo. Na época, foi intermediada a negociação e 

a permanência na área junto ao governador do Estado, Dom Tomás Balduíno, da 

Comissão Pastoral da Terra de Goiás, Dom Simão, da Arquidiocese de São Paulo e 

Dom José Maria, de Bragança Paulista e pelo senador Eduardo Suplicy. 

(VASTELLA et al, 2009). 

 

A partir daí intensificaram-se os trâmites para o licenciamento do assentamento em 

questão. O licenciamento ambiental foi instituído como instrumento da Política Nacional do 

Meio Ambiente, através do artigo 9º da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Desde então, a 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que 

utilizem recursos ambientais dependem de licenciamento. A exploração de florestas, 

disciplinada pelo Código Florestal e legislação pertinente, também necessita de aprovação do 

órgão responsável. A Resolução CONAMA 387 de 27 de dezembro de 2006 estabelece 

procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma 

Agrária, e dá outras providências.  

O Relatório de Viabilidade Ambiental do Assentamento para obtenção da Licença 

Prévia – que constitui a primeira etapa do licenciamento – foi encaminhado ao órgão 
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ambiental competente em novembro de 2008. A Licença Prévia “constitui-se documento 

obrigatório e que antecede o ato de criação de um Projeto de Reforma Agrária” (§2º do Art. 3º 

da Resolução CON.387).  

Entretanto, o processo de regularização do empreendimento foi estacionado devido ao 

entrave jurídico entre o INCRA e a SABESP. Isso porque, conforme apresentam Vastela et al. 

(2009) e confirmado em entrevista com o Engenheiro Agrônomo do INCRA José Miguel 

Quevedo, responsável pelo acompanhamento do caso, a SABESP se recusa a vender a área 

pelo valor inferior ao da sua aquisição, 8 milhões de reais.  

Segundo o INCRA, há impedimentos legais para pagar o preço proposto pelo governo 

do estado por causa da vistoria de avaliação do preço. No ano de 1999 a SABESP comprou o 

terreno de 127 hectares por oito milhões de reais, e nunca realizou nenhuma ação neste 

espaço. Hoje há um entrave jurídico, pois a Sabesp quer vender o terreno como área urbana, 

por 20 milhões de reais, entretanto o mesmo terreno foi avaliado pelo INCRA, em seis 

milhões. 

A racionalidade que movimenta a disputa por esse território e que o configura é 

pautada pela lógica rentista e não produtiva da terra pela SABESP, e a negligência consentida 

do Estado. Historicamente, a SABESP, direta ou indiretamente, é interventora no mercado de 

terras e estabelece relações bem próximas e alinhadas aos interesses de empreiteiras e grupos 

empresariais.
53

  

O histórico da Fazenda Ithayê e o seu processo de desmembramento está atrelado em 

diversos períodos a ela, como descrito em capítulos anteriores. Outrora, resgatando a narrativa 

de enriquecimento da família Byingthon, tratamos da metamorfose da terra rural em terra 

urbana, ora via empreendimentos imobiliários privados, ora via institucional, pela atuação do 

próprio Estado no reordenamento do uso da terra. Atualmente, o desmembramento da 

Fazenda Ithayê prevê fundamentalmente projetos de condomínios fechados, em loteamentos 

de médio/alto padrão. 

A terra urbana assim como qualquer parcela do território, é integrante do conjunto de 

mercadorias regidas pelo modo de produção capitalista, submetida então à sua lógica. 

Segundo Rodrigues (1990) apud Bittencourt Jr. (1999:50): “A terra é um equivalente do 

capital, porque se valoriza sem trabalho, sem uso (...) é um valor que se valoriza pela 

                                                           

 
53

  No período em que Paulo Egydio Martins foi governados do Estado de São Paulo , escolheu como presidente 

da SABESP o engenheiro Klaus Reinach, que na época integrava a diretoria da empreiteira Camargo Côrrea. 

Klaus Reinach foi diretor-presidente da SABESP no período de 1975 a 1977. (Fonte: “O Engenheiro nasceu para 

resolver problemas”. Entrevista com Paulo Egydio Martins. In: Jornal do Instituto de Engenharia, nº 40 , p. 4-7, 

18/01/2008. São Paulo). 
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monopolização do acesso a um bem necessário à sobrevivência e tornado escasso e caro pela 

propriedade”. 

Segundo Harvey (1998), a valorização do preço da terra provém, em grande medida, 

dos investimentos que o Estado injeta no espaço urbano. Entretanto, acaba também por vedar 

o acesso dos trabalhadores às glebas que recebem benfeitorias públicas, ao mesmo tempo que 

garante ganhos extraordinários a seus proprietários.  

Afora os investimentos em infra-estrutura, há ainda a faceta institucional-legislativa como 

garantia de valorização de áreas. 

A função social da propriedade em disputa não foi efetivada pela SABESP, em 

discordância com os fins destinados à desapropriação da área, e agora se vale da especulação 

imobiliária, na apropriação da renda da terra, para comercializar glebas rurais como se fossem 

urbanas, se valendo também da amplitude e certa indefinição de enquadramento em rural e 

urbano pela legislação de zoneamento. 

Em outubro de 2013 o INCRA encaminhou ao Governo do Estado, o Projeto de 

Assentamento “Comuna da Terra Irmã Alberta”, propondo que a área da Fazenda Ithayê 

requerida à SABESP constituísse área de compensação ambiental do Rodoanel Mario Covas 

na tentativa de regularizar a situação do assentamento por outra via.  

 O reflorestamento compensatório é exigência do Estudo de Impacto Ambiental - 

Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA-RIMA), da obra. A proposta do INCRA (2013) 

prevê um conjunto de ações buscando a recomposição de áreas com cobertura florestal, a 

partir do plantio heterogêneo de espécies arbóreas nativas da região, como medida mitigadora 

ou compensatória aos impactos ambientais gerados pelo Rodoanel. 

A Área do Projeto de Assentamento Comuna da Terra “Irmã Alberta” prevê que a 

Reserva Legal do imóvel, a recomposição florestal para compensação ambiental e o cultivo da 

fruticultura totalizem 81,2581 ha de vegetação de porte arbóreo/permanente e correspondam 

70,24% do imóvel. O ônus disto recai totalmente nas costas dos assentados que passam a 

assumir o passivo ambiental, ainda que esteja previsto recursos do INCRA para execução do 

projeto. 

O quadro 25 sintetiza a distribuição dos diversos usos propostos dentro do projeto de 

Recuperação ambiental. 
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PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO E ÁREA TOTAL DOS USOS DO ASSENTAMENTO 

Proposta de Uso Usos atuais Área (ha) 
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culturas permanentes com uso e o cultivo através de práticas 

conservacionistas (Fruticultura) 
17,6201  

culturas anuais e olericultura (hortaliças folhosas) 17,6201  

pastagens 8,3987  

 ÁREA TOTAL = 43, 6389  ha 

 

Quadro 25 - Proposta de distribuição dos diferentes usos para a Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de 

Perus, município de São Paulo/SP, feita pelo INCRA frente à possibilidade de regularização fundiária via 

compensação ambiental do Rodoanel Mário Covas. 

 

Não fica claro se são descontados aí as áreas destinadas às casas e demais edificações 

de uso coletivo, o que diminuiria ainda mais a área agricultável. 

A ideia é que o produto final de recuperação ambiental seja “uma floresta mista com 

espécies nativas e exóticas de múltiplo uso com as funções ecológicas próximas da floresta 

original” (INCRA, 2013), e que a construção de tal projeto tenha envolvimento da 

comunidade. No 25º ano do projeto, quando então a “floresta mista”, em tese, deverá ter 

atingido o estágio clímax de muitas espécies, novas formas de conservação florestal deverão 

ser discutidas sendo, portanto, necessário aprovar um novo Plano de Manejo. 
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O parágrafo primeiro do 17º artigo da Resolução CONAMA 387 estabelece que 

“admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante o manejo sustentável” e no 

Artigo 20º que “no manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal serão 

adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável para 

exploração florestal com propósito comercial”.  

Embora, a primeira vista a estratégia adotada pelo INCRA pareça ser bem 

intencionada, e, sobretudo, “cordial” – aos moldes da cartilha do Banco Mundial na resolução 

de conflitos agrários – essa tática impõe: (1) o consentimento e a aprovação do 

descumprimento da função social da propriedade da SABESP, e que deveria ter o imóvel 

destinado à desapropriação e ponto; (2) resolve o problema dos “colegas/parceiros” 

empreiteiros
54

 da SABESP na busca de áreas para compensação ambiental pela obra do 

Rodoanel, servindo ainda de cartão postal de responsabilidade social e ambiental por parte 

dessas empresas e porque não do próprio Estado; (3) deve ser muito clara a proposta de 

manejo sustentável da floresta a ser recomposta, inclusive, talvez repensar a modalidade de 

assentamento que o INCRA propõe ao assentamento, para garantir que a área possa ser 

manejada futuramente, como no caso dos assentamentos agroextrativistas.  

Some-se aí toda a discussão já feita dos limites da proposta do PDS, que pode 

aprisionar e expropriar ainda mais os camponeses, seja na impossibilidade de reprodução da 

vida material, seja na garantia de um exército de reserva aos grandes proprietários de terra 

e/ou aos centros urbanos próximos.   

Ademais fica ainda o desafio de superação da territorialização do monopólio do capital 

pela territorialização do capital verde, ao qual podem estar submetidas essas modalidades de 

assentamentos, uma vez que precisam atender tal apelo, vinculado ao status de 

“desenvolvimento sustentável” e, sendo necessária a criação de alternativas de circulação e 

consumo de tais produtos, na tentativa de fugir dos monopólios de comercialização 

engendrado pelas certificadoras. 

Como ressalta Bernardes (2009)  

 

“a produção para o mercado não necessariamente resgata a cidadania, 

mas sim força o camponês às exigências do mercado. Contribui, para 

a desintegração da autonomia camponesa de determinar o ritmo de sua 
                                                           

 
54

 Outro exemplo dessa proximidade, refere-se ao compromisso firmado em 2006, entre a SABESP e as 

empreiteiras OAS Ltda. e a Construtora Queiroz Galvão S/A – ambas responsáveis pela obra do Rodoanel Mario 

Covas – no estudo de viabilidade de uma parceria público-privada visando aumentar a capacidade de 

abastecimento  do sistema Alto Tietê. Disponível em:  

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/5FC41ABF4A971FFE83257213003EB2CE/$File/carta_est_tec_

oas.pdf 

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/5FC41ABF4A971FFE83257213003EB2CE/$File/carta_est_tec_oas.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/5FC41ABF4A971FFE83257213003EB2CE/$File/carta_est_tec_oas.pdf
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produção, obriga-o à lógica de produção em larga escala e de acordo 

com elevados padrões de qualidade definidos externamente. A fim de 

alcançar isto, o camponês torna-se refém dos pacotes tecnológicos 

como já ocorre com o processo de integração dos camponeses em 

diversas partes do Brasil, em particular no oeste catarinense, onde 

camponeses têm seu território monopolizado pela Sadia”. (Bernardes, 

2009, p.) 

 

Altieri (2003) complementa que não tendo sido limitado o tamanho de propriedade 

que um produtor ou companhia pudesse certificar como produtor orgânico, grandes 

produtores ou corporações estão substituindo pequenos produtores orgânicos. Ademais, o 

processo de padronização para certificação dos produtos orgânicos se mostrou inapropriado 

cultural e economicamente para os pequenos produtores dos países em desenvolvimento, onde 

a produção baseia-se na biodiversidade e no conhecimento tradicional. Assim surgem as 

certificadoras que se configuram como atravessadores institucionalizados 

Assim, o capital cria novos mecanismos para possibilitar a expansão do seu controle 

do território e rege diferentes formas de monopolização desse território, a partir de dimensões 

variadas da “sustentabilidade”, via compensação ambiental e PDS.  Novamente, a pequena 

produção camponesa é apropriada sustentada pelo capital, através da expropriação da renda da 

terra, cuja manutenção e garantia decorre aí do papel desempenhado pelo Estado e pelo 

capital bancário (OLIVEIRA, 2007). 

É necessário que se esteja atento aos mecanismos de globalização perversa que atuam 

através de organismos como o Banco Mundial financiando e ditando as políticas públicas de 

reforma agrária, e estar atento até que ponto essa racionalidade não normaliza, disciplina ou 

comanda a própria bandeira de luta que pode se configurar num tiro no pé.  

Essas contradições da própria territorialização do MST inaugurada pelas Comunas da 

Terra encerra o cenário de contradições e conflitos do espaço produzido, que constitui a 

condição necessária das mudanças sociais, convertendo-se num instrumento histórico e 

dialético da materialização da vida. (SANTOS,1994, p. 15). 

Entretanto, as Comunas da Terra agregam a possibilidade do território como 

alternativa de politização e resistência, podendo estabelecer mecanismos de superação e 

resistência à lógica capitalista de expropriação e exploração dos homens (BERNARDES, 

2009, p.57)  

E nesse sentido de fato, a organização proposta nos assentamentos pelo MST busca 

aprimorar essa conscientização e participação política, quando da formação dos núcleos, e 

organização em setores com coordenadores de diversas áreas como saúde, educação, 
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produção, cultura, comunicação e gênero. Assim como das redes estabelecidas entre os 

assentamentos e acampamentos, que podem desenvolver territorialidades ativas de que trata 

Dematteis (2008). 

 
(...) na territorialidade ativa os sujeitos locais efetivam papéis e ações configurando, 

desse modo, estratégias de resposta/resistência com relação às imposições de 

controle, contribuindo para realizar mudanças e inovações. (DEMATTEIS, 2008, 

p.35) 

 

  Os assentamentos tem um papel na formação da consciência, tanto política, quanto de 

relação com a terra, com a natureza, que agrega elementos de ordem subjetiva e de ser no 

mundo, de materializar a vida no mundo. É fundamental que o movimento reavalie 

continuamente as estratégias de luta frente à conjuntura que se desenha das formas de 

monopolização do território, inclusive para não servir de manobra de expansão do próprio 

capital. 

Ademais, a criação dos assentamentos configura, de fato, num mecanismo 

fundamental de dinamização territorial e revitalização da agricultura camponesa, dentro de 

uma perspectiva que concebe a territorialidade daí decorrente como portadora de 

transformações territoriais. Essa realidade é expressa já na possibilidade de uma maior 

estabilidade dos camponeses e rearranjos nas estratégias de reprodução familiar, resultando 

em uma melhoria nas condições de vida dos assentados, seja aumentando sua capacidade de 

consumo, seja dinamizando o comércio local, e embora não altere o quadro mais global de 

concentração fundiária, a implantação dos assentamentos tem proporcionado uma 

reestruturação fundiária nos espaços locais (HEREDIA et al, 2002). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Historicamente a família Byington, ex-proprietária da Fazenda Ithayê, que teve parte 

de sua área desapropriada à SABESP e que atualmente é pleiteada pelo MST à Comuna da 

Terra “Irmã Alberta”, possui ligações muito próximas e de favorecimento mútuo direta ou 

indiretamente entre seus membros e agregados e a respectiva empresa de saneamento básico 

mencionada.  

 Os Byington estiveram ligados às concessões monopolistas fornecidas às companhias 

privadas constituídas quase que totalmente por capitais ingleses, canadenses e norte-

americanos na provisão de serviços e infraestrutura urbana, como o abastecimento de água, 

rede de esgoto, eletricidade e transportes urbanos, do final do século XIX e ao longo do XX. 

Ademais, sempre atuaram e tiveram relação com empresas de colonização, portanto atuantes 

no mercado e na especulação das terras, enriquecendo e acumulando capital a partir da renda 

da terra. A Cia. Byington ilustra a monopolização do território pelo capital por tal processo. 

A história da SABESP é vinculada, como apresentado anteriormente, também aos 

interesses da família Byington e das demais corporações atuantes, dentre outras atividades, no 

mercado de terras. A sua atuação em conjunto com os demais atores-parceiros definem a 

configuração do território e reafirmam a monopolização deste acerca dos seus interesses. Há a 

imposição de estruturas econômicas, institucionais e sociais, de forma a possibilitar a 

concentração da propriedade, o convencimento de valores e novas relações entre capital e 

trabalho. 

Assim, historicamente diversas políticas públicas promoveram – como se continua a 

fazer – a entrega de terras e de recursos ao capital. A partir das lutas camponesas e 

ambientais, o capital também cria novos mecanismos para possibilitar a expansão do seu 

controle do território. 

Nesse contexto, insere-se a Comuna da Terra “Irmã Alberta” e a partir dessa ótica foi 

analisada a constituição de um território que obedecesse a contra lógica desse processo e 

atuasse dentro de padrões ambientais e sociais “sustentáveis”. 

Ora, as formas de sustentabilidade abrangem necessariamente a discussão das relações 

de produção do sistema político-econômico vigente. Nesse contexto, há, destarte, uma 

produção da paisagem pelo processo histórico de apropriação da terra. Para fins agrícolas 

reflete e constitui-se na adoção de determinado sistema produtivo, e este, por sua vez, revela 

um conteúdo estruturalmente maior, de organização da sociedade. No modelo convencional, 

baseado na monocultura, e refém dos insumos da indústria química e de máquinas, gera a 
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expropriação dos recursos da terra, a exclusão social e degradação ambiental; e nos sistemas 

ecológicos, baseado na produção e manutenção dos recursos, procura proporcionar a 

recuperação e geração destes, como o próprio solo. 

Dessa forma houve a preocupação de apreender a influência do meio físico na 

determinação dos modos de exploração agrícola da área em questão e o impacto desses 

sistemas de produção agrícola na dinâmica da paisagem, problematizando as práticas das 

famílias em relação à gestão do meio físico. Nesse sentido, entende-se que há uma produção 

da paisagem pelo processo histórico de apropriação da terra e vice-versa.  

Na Comuna da Terra “Irmã Alberta” a paisagem é quase exclusivamente ocupada por 

pastagens entremeadas por manchas de culturas anuais, de subsistência e olericultura, bem 

como de eucaliptos abandonados, ora com a presença de sub-bosque ora não.  Os cultivos de 

culturas anuais mais expressivos não adotam técnicas muito favoráveis à conservação de 

solos, sobretudo porque são cultivados seguindo o alinhamento do terreno, facilitando a 

erosão por escoamento superficial a cavar sulcos e ravinas no terreno e favorecendo, ainda, a 

lixiviação de nutrientes no solo 

A metodologia de descrição do Perfil Cultural, proposto por Tavares et al. (1999), 

facilitou a visualização e mapeamento das feições relacionadas aos manejos adotados, 

oferecendo um diagnóstico qualitativo eficiente tanto na orientação da amostragem dos solos, 

mas sobretudo no dimensionamento da interação biológica e física do solo. À descrição do 

estado morfológico das camadas do solo  somaram-se as análises de laboratório que avaliaram 

as características químicas e granulométricas dos solos, compondo-se o diagnóstico final 

através de diferentes métodos de avaliação. 

Através da aplicação destas técnicas de análise pode-se constatar que os solos 

recorrentes na área apresentam baixo potencial edáfico. São no geral ácidos, distróficos, 

apresentam drenagem e capacidade de armazenamento de água restritos, o que permite inferir 

restrições quanto as trocas gasosas.  São rasos, pedregosos e suscetíveis a processos erosivos. 

As parcelas orgânicas se constituem numa fase de transição entre o convencional e o 

orgânico. Por falta de acompanhamento técnico contínuo e a impossibilidade de acesso aos 

financiamentos públicos, devido aos impasses intermináveis de regularização fundiária por 

parte do Estado a que estão submetidos, as famílias adotam técnicas e recursos menos 

apropriados, como a utilização de compostos orgânicos fracos, que não proporcionam uma 

biomassa de qualidade, além de não tomarem medidas para evitar a mineralização da matéria 

orgânica.  
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Dessa forma, os resultados obtidos nas lavouras de cultivo orgânico não são 

expressivamente superiores àqueles apresentados pelas lavouras de cultivo tradicional. Ao 

contrário, essas últimas acabam apresentando inclusive resultados melhores, em função do 

incremento de adubos sintéticos, ainda que não haja melhoria efetiva na funcionalidade e na 

estrutura do solo. 

O perfil Esquemático do Núcleo 1 apresentou solos de maior espessura, com 

contribuições significativas de matéria orgânica, sem problemas significativos com 

pedregosidade, como veios de quartzo ou linhas de cascalhos nos horizontes superficiais ou 

subsuperficiais. Embora, a topografia não apresente altas declividades como em diversos 

setores do relevo nos núcleos 3, e principalmente no 4, os morros constituem-se em vertentes 

mais curtas em comparação ao núcleo 2. A concavidade das vertentes potencializa a ação 

erosiva da água pluvial, sendo comuns os ravinamentos e sulcos encontrados na área. São 

áreas mais úmidas, devido a exposição das vertentes estarem voltadas ao Sul. Foram 

registrados, ainda, os menores valores de CTC, associados a baixos valores de Saturação de 

Bases e pH ácido, em torno de  em torno de 4,4 e 4,7 nos horizontes superficiais.  

As topossequências do Núcleo 2 agregam os terrenos destinados à produção coletiva 

do Núcleo 1 e 2, e alguns lotes individuais, que comercializam parte do que é aí produzido. 

Em termos de química de solos, foram encontrados os melhores valores de CTC na baixa 

vertente, em ambos os caos, e isso pode estar relacionado às dinâmicas hídricas das vertentes. 

A concentração e manutenção da água que provém da alta vertente e que, de certa forma, 

acaba se acumulando na baixa, ocasiona as alterações de cores. A mudança lateral do solo é 

muito tênue, indicando um possível equilíbrio existente nesta vertente. Os solos do Núcleo 2, 

com exceção das áreas embaciadas, na baixa vertente, apresentaram problemas significativos 

em termos de pedregosidade, relacionados às linhas de cascalhos e veios de quartzo, 

sobretudo na Topossequência 1. 

Não houve aí também modificação de cor ao longo da vertente, ao contrário do 

observado na Topossequência 1, e isso pode estar relacionado ao fato de haver menos 

perturbações, pela ausência de linhas de pedra e ou de sua ocorrência em maiores 

profundidades. Ambas são áreas mais intensamente manejadas, com adição regular de 

calcário, e por essa mesma razão apresentaram níveis de saturação de base superiores. São 

setores de topografia mais privilegiada, com declividades mais suaves e de maior 

disponibilidade hídrica que os demais núcleos do assentamento. 

De maneira geral, registramos em todos os pontos técnicas de cultivo orgânicas 

mescladas com a convencional, e raramente a adoção de técnicas numa perspectiva  
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agroecológica, configurando-se num estágio de transição entre convencional e orgânico. A 

compactação das camadas subsuperficiais; a pedregosidade inerente aos solos do 

assentamento em geral associados às linhas de cascalhos e veios de quartzo em profundidades 

relativamente pequenas. A ausência de uma preocupação maior com a cobertura do solo e 

adoção efetiva de demais técnicas conservacionistas e de controle de erosão; somados à 

adoção de fertilizantes químicos e inseticidas/ herbicidas; e, fundamentalmente, o manejo 

desatento à recuperação da integridade funcional e estrutural do solo caracterizam o sistema 

convencional de agricultura empregado nas áreas descritas da Topossequência 2.  

Os perfis esquemáticos do Núcleo 3 possuem problemas significativos com 

pedregosidade, relacionados ao surgimento de veios de quartzo e linhas de cascalhos no perfil. 

Apresentaram, ainda, baixa saturação de bases, com valores inferiores aos avaliados no 

Núcleo 2, ainda que os valores de CTC sejam iguais ou melhores que os encontrados nesse 

mesmo núcleo e superiores aos do Núcleo 1. A variação de cores da cobertura pedológica ao 

longo da vertente (5YR para os setores de topo e alta encosta e 7,5 YR para média e baixa 

encosta), são indicativos de alterações da dinâmica da água.  

No Núcleo 3 há setores mais suavizados, em virtude dos interflúvios mais amplos, 

seguido de uma vertente principal em comprimento de rampa, mais fáceis de serem 

manejados, com possibilidade baixa de mecanização. São realizados o cultivo de milho e 

mandioca em áreas relativamente grandes, e segundo, o camponês responsável é adotado o 

sistema de produção orgânica. Os perfis esquemáticos do Núcleo 4 parecem possuir menos 

problemas com pedregosidade em subsuperfície, e apesar de apresentarem os melhores 

valores de CTC, em relação aos demais núcleos, possuem os menores níveis de saturação em 

bases, e níveis altíssimos de acidez potencial. Não foram registradas diferenciações de cor ao 

longo da cobertura pedológica. 

O baixo aproveitamento das áreas para atividades agrícolas, segundo os camponeses, 

refere-se às dificuldades impostas pela falta de água para abastecimento e irrigação. Somada a 

isso, foram aí registrados os mais elevados níveis de contaminação da água. Ademais, as 

famílias reclamam da qualidade do solo, em função do grau de compactação dos solos e da 

pedregosidade inerente aos Cambissolos e distribuída no perfil.  

Ora, a fertilidade não se resume à fertilização mineral ou ao controle da erosão, mas 

estende-se ao manejo de todos os recursos da propriedade que poderão contribuir para suprir 

água, luz, temperatura, ar e nutrientes minerais. Para isso, é necessária uma estratégia de 

manejo que englobe o manejo do solo, das culturas e das criações, posto que esses 
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componentes dos sistemas de produção interajam positivamente ou negativamente uns sobre 

os outros, conduzindo a ganhos ou perdas de fertilidade.  

Os sistemas de cultura adotados na Comuna da Terra “Irmã Alberta” exprimem 

situações particulares de degradação do meio físico, sobretudo em relação ao estado estrutural 

do solo, fertilidade química e erosão. Tal sistema comporta práticas cujos determinantes 

devem ser compreendidos dentro do sistema de produção, o qual deve ser relacionado ao 

sistema agrário a que pertencem.  

A ausência de um diagnóstico anterior do estado estrutural e da fertilidade química 

desses solos não permitiu uma avaliação completa e mais apropriada frente às práticas 

culturais atuais adotadas no assentamento. Historicamente, a área em questão compreendeu 

diversos usos desde a exploração mineradora, com decapitação da cobertura pedológica 

original, à pastagens associadas e/ou substituídas pelas extensas plantações de eucalipto, cujos 

remanescentes permanecem até os dias atuais. 

Entretanto, o material aqui elaborado fornece elementos importantes para um 

acompanhamento e avaliação aprimorada em função das práticas em vigor e àquelas a serem 

adotadas, uma vez que se pretende que a Comuna esteja inserida dentro de um projeto de 

sustentabilidade, comprometida com a conservação dos recursos naturais. 

Há em alguns setores, sobretudo naqueles sem uma preocupação com a cobertura do 

solo, volumes de solo tendendo à compactação, com comprometimento da estrutura do solo, 

como nas áreas de olericultura e milho, tanto no sistema convencional quanto orgânico. O 

milho, a mandioca, o feijão são as culturas cultivadas em áreas de maior extensão e são as que 

ganham prioridade na comercialização, além de fornecer uma sobra para alimentar a criação 

de aves (galinhas, codornas e patos), seguida da uva, banana e hortaliças. As estratégias de 

conservação e de produção poderiam estar voltadas a esses gêneros como um todo. 

Em relação aos aspectos biofísicos, a baixa fertilidade; a agressividade da cobertura 

vegetal atual, como a braquiária; lençol freático raso em determinadas regiões e o déficit 

hídrico nas porções mais altas do terreno, sobretudo nos núcleos 3 e 4 são alguns dos 

problemas a serem enfrentados no estabelecimento satisfatório das áreas agrícolas e na 

recuperação florestal de áreas degradadas dentro do assentamento. 

Frente à proposta recente do INCRA ao Governo do Estado de São Paulo, na tentativa 

de regularização da área do assentamento, via composição de Reserva Legal de outros 

imóveis para fins de compensação ambiental do Rodoanel Mário Covas foi elaborado um 

plano de ação para a recuperação, conservação e manejo dos recursos naturais da Comuna da 

terra “Irmã Alberta”. Tal planejamento inclui três eixos de atuação: (1) a reestruturação do 
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desenho do assentamento e ações a serem adotadas no geral; (2) o condicionamento climático 

e (3) a ciclagem da biomassa e dos nutrientes minerais, conforme as recomendações de 

manejo e recuperação da fertilidade dos sistemas agrícolas proposto por Khatounian (2001). 

As propostas foram pensadas a partir das potencialidades e vulnerabilidades refletidas 

pela estruturação morfológica dos terrenos; das características dos diversos sistemas 

pedológicos destacados e do funcionamento da cobertura pedológica.  

O quadro 26 sintetiza as principais características do meio físico, sobretudo solos e 

relevo. Contém ainda algumas sugestões de ações de manejo e conservação e possibilidades 

de utilização agrícola, especificado para cada núcleo. 

 
CARACTERÍSTICAS/ AÇÕES 

PROPOSTAS DE 

USO 

 RELEVO SOLOS  

N
U

C
L

E
O

 1
 

CARACTERÍSTICAS  

- a concavidade das vertentes 

potencializa a ação erosiva da água; 

- áreas mais úmidas, devido à 

exposição das vertentes estarem 

voltados ao Sul; 

- vertentes mais curtas, com 

declividades em torno de 5 a 10 % e 

10 a 15%; 

- solos de maior espessura, sem 

problemas significativos de 

pedregosidade; 

- correção de pH (4,4 a 4,7) 

- baixos valores de Saturação de Bases 

- baixa possibilidade de mecanização 

 - culturas anuais 

(milho, mandioca, 

feijão, etc.) 

- olericultura 

- criação de animais de 

pequeno porte 

- produção de mel 

 

AÇÕES 

- controle de erosão pluvial com 

escadas de contenção de fluxo e 

impacto (caixas d’água); 

- plantio  

em curvas de nível e terraços 

- correção de pH e saturação bases do 

solo: composto + calagem 

- cobertura verde do solo: buscar 

culturas de trama radicular densa e 

permanente para evitar perdas por 

lixiviação + adubação verde +culturas 

tampão (consórcios). 

- utilizar a palha produzida pelas 

culturas na cobertura do solo; 

- planos de rotação de culturas 

(inclusão de culturas arbustivas) 

 

 CARACTERÍSTICAS  

N
U

C
L

E
O

 2
 

-áreas embaciadas na baixa vertente; 

- setores de topografia mais 

privilegiada; 

- medidas de controle erosão pluvial e 

vento 

- declividade em torno de 0 a 5%; 

predominantemente 5 a 10%;  

- vertentes mistas: convexas do topo à 

meia vertente e côncavas na baixa 

vertente, configurando áreas 

embaciadas. 

- setores com presença de linhas de 

cascalhos e veios de quartzo; 

- setores com níveis de saturação de 

bases maiores (causa natural/adoção de 

calcário);  

- possibilidade de mecanização 

 

- culturas anuais 

(milho, mandioca, 

feijão, etc.) 

- olericultura 

- criação de animais de 

pequeno porte 

- produção de mel 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

- utilização de culturas quebra-vento; 

- medidas de sombreamento em 

determinados setores (exposição de 

vertentes Norte); 

- plantio em curvas de nível e terraços 

de contenção; 

- atenção ao manejo de cobertura do 

solo, sobretudo em função da 

exposição ao sol, perda rápida de 

umidade e contenção de erosão; 

- adoção de técnicas para 

descompactação do solo/ manejo 
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CARACTERÍSTICAS/ AÇÕES 

PROPOSTAS DE 

USO 

 RELEVO SOLOS  

- manejo das estradas – construção 

caixas d’água ao longo do eixos 

viários e caminhos. 

preocupado em recuperar a estrutura do 

solo, plantio de leguminosas (adubação 

verde); 

- idem Núcleo 1 

 

N
U

C
L

E
O

 3
 

CARACTERÍSTICAS  

- setores de interflúvio mais amplos e 

predomínio de vertentes convexas; 

- declividades em torno de 10 a 15% 

(topos) e 15 a 30% (vertentes); 

- vertentes Norte e Nordeste em 

parcelas que já se praticam agricultura 

e vertentes voltadas ao sul em área de 

Eucalipto com sub-bosque. 

- apresenta maior expressividade em 

remanescentes de vegetação florestal 

(eucaliptos com sub-bosque); 

- baixa saturação de bases, com valores 

inferiores aos avaliados no Núcleo 2, 

ainda que os valores de CTC sejam 

iguais ou melhores que os encontrados 

nesse núcleo e superiores aos do 

Núcleo 1; 

- Alto grau de pedregosidade, 

relacionados a veios de quartzo e linhas 

de cascalho no perfil; 

- possibilidade relativa de mecanização 

- SAF’s: sistemas 

agroflorestais; 

- culturas anuais 

(milho, mandioca, 

feijão, etc.) 

- pastagens 

- criação de animais de 

pequeno porte; 

 

AÇÕES 

- plantio em curvas de nível e terraços 

de contenção de erosão; 

- manejo das estradas – construção 

caixas d’água ao longo dos eixos 

viários e caminhos. 

 

- culturas anuais: adotar técnicas 

recomendadas para o Núcleo 1; 

- pastagens: estabelecer piquetes para 

pastoreio rotativo + associação de 

plantio de leguminosas aos pastos e/ou 

adoção de sistemas silvo-pastoris; 

 

N
U

C
L

E
O

 4
 

CARACTERÍSTICAS 

- fruticultura 

- produção de mel 

- criação de animais de 

pequeno porte 

- culturas anuais 

- setores de interflúvios estreitos e 

predomínio de vertentes convexas; 

- maiores declividades, com 

predomínio de valores em torno de 15 

a 30%; 

- vertentes de exposição Norte e 

Nordeste em parcelas que já se 

praticam agricultura e voltadas ao sul 

em área de Eucalipto com sub-bosque. 

- registros de sulcos e ravinas 

profundos 

- problemas severos com 

disponibilidade hídrica 

 

- apresenta os menores problemas com 

pedregosidade em subsuperfície; 

- melhores valores de CTC 

- menores níveis de saturação em 

bases; 

- níveis altíssimos de acidez potencial; 

- granulometria dos solos aproxima-se 

da textura média; 

- há baixa possibilidade de 

mecanização; 

 

AÇÕES 

- plantio em curvas de nível e terraços 

de contenção; 

- manejo das estradas – construção 

caixas d’água ao longo do eixos 

viários e caminhos; 

- técnicas de aproveitamento e 

armazenamento de águas pluviais 

(cisternas, por exemplo) 

- correção do pH: calagem + composto 

- atenção ao manejo de cobertura do 

solo, sobretudo em função da 

exposição ao sol, perda rápida de 

umidade e contenção de erosão; 

- culturas arbóreas: introdução de 

biomassa externa (cobertura, composto, 

estercos, etc.) restritas à recuperação 

inicial das áreas degradadas + estrato 

herbáceo permanente (consórcio 

gramíneas e leguminosas) 

Quadro 26 - Propostas de ações de manejo, recuperação e conservação do relevo e solos para a Comuna da 

Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP e propostas de usos agrícolas, 

adaptadas ao Projeto de Recuperação Ambiental do INCRA. 
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Foi elaborado, ainda, um esboço cartográfico (Mapa 16) da distribuição das manchas 

correspondentes às áreas prováveis ou pelo menos com potencial de recuperação ambiental 

que podem ser incluídas na proposta do INCRA e estipulados usos agrícola. Para confecção 

de tal material foram utilizados o Plano de Uso da Terra do INCRA; a Imagem Orbital 

Recente (2008) da Comuna da Terra “Irmã Alberta”; a Carta de Uso da Terra Atual e o 

Projeto de Recuperação Ambiental proposto pelo INCRA.  

Os eixos de ação de manejo e conservação dos agrossistemas da Comuna da Terra 

“Irmã Alberta” mencionados outrora abrangem num primeiro momento, portanto, a 

reestruturação do desenho do assentamento que inclui o planejamento de explorações que 

desgastem e que recuperem a fertilidade, associados a elementos que promovam o 

condicionamento climático e a preservação da biodiversidade. 

Técnicas como o terraceamento e o plantio em curva de nível são técnicas 

conservacionistas bem conhecidas, porém nem sempre adotadas. A marcação das curvas de 

nível é uma informação básica para o desenho agroecológico e deve ser uma das primeiras 

providências a serem tomadas. Entretanto, observamos que tanto nos Núcleos 1 e 2, que 

possuem maior potencial de produção e comercialização, seguidos do Núcleo 3, há plantios 

que seguem perpendicularmente ao alinhamento da vertente favorecendo os processos de 

fluxo, como a erosão por escoamento superficial. 

O correto manejo das águas de chuva é ponto fundamental e deve merecer atenção 

especial no desenho, na implantação e no manejo do agrossistema (KHATOUNIAN, 2001). 

As águas captadas por estradas, carreadores e terraços devem ser encaminhadas para 

barragens, córregos ou bacias de infiltração. Tais medidas devem estar presentes em todos os 

núcleos do assentamento. 

Em relação ao manejo dos elementos de condicionamento climático, num segundo raio 

de ação, as estruturas mais usuais são quebra-ventos e cercas vivas, cuja posição ideal é 

aquela que melhor atenda às necessidades microclimáticas das culturas ou criações 

exploradas. As cercas-vivas e quebra-ventos podem ser construídos com espécies de interesse 

para outros fins, e de preferência botanicamente diversificados, funcionando como 

verdadeiras reservas de biodiversidade, especialmente como abrigos de inimigos naturais de 

pragas agrícolas. Por exemplo, o guandu - já utilizado em alguns setores do Núcleo 1 e 2 –, 

associado ao mato permite a presença de diferentes substratos alimentares, tais como folhas, 

hastes, pólen, néctar, etc., possibilitando o estabelecimento de mais espécies de insetos. 
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Mapa 16- Esboço do Projeto de Recuperação Ambiental proposto pelo INCRA e das propostas de uso agrícola 

para a Comuna da Terra “Irmã Alberta”, distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 
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Os quebra-ventos permitem a redução da velocidade do vento, os efeitos sobre o 

microclima, sobre o solo e sobre as culturas, proteção contra a erosão eólica, proteção das 

pastagens e do gado, proteção de construções, além de melhorar a estética das propriedades 

(ARMANDO, 2002). 

As plantas escolhidas devem ser rústicas e de crescimento rápido, de forma a criar um 

ambiente mais úmido e sombreado, já no primeiro ano. Com um microclima mais favorável, 

sementes de outras espécies trazidas pelos pássaros enriquecerão naturalmente o sistema. Não 

há medidas fixas para os quebra-ventos, mas em geral variam de 5 a 20 metros de largura, 

distanciando-se entre si de 50 a 100 metros, sempre perpendiculares aos ventos predominantes 

durante a estação seca, que no caso da RMSP são de direção NE-E , e no verão de N-NE. 

Alguns exemplos de espécies rústicas para a formação de quebra-ventos: Copaíba 

(Copaifera langsdorfii); Crotolária (Crotalaria paulinea); Feijão-andu (Cajanus cajan); 

Flor-do-mel (Tithonia diversifolia); Girassol (Helianthus annus); Ingás (várias espécies de 

Inga); Mamona (Ricinus communis); Mutamba (Guazuma ulmifolia). 

Finalmente, a ciclagem da biomassa e dos nutrientes minerais compreendem ao 

manejo e às estratégias de adubação nas distintas formas de utilização dos terrenos. Os solos 

tropicais necessitam de proteção superficial contra os impactos das gotas de chuva e para 

evitar o aquecimento excessivo causado pela incidência direta do sol. As técnicas de 

conservação do solo tradicionais não terão efeito duradouro sem uma eficiente e 

constantemente renovada da proteção do solo. O fato da decomposição, nos trópicos, ser 

muito rápida, os problemas de lixiviação e de erosão tendem a ser muito importantes. 

Algumas das técnicas que podem e devem ser adotadas estão especificadas no Quadro 

27 a seguir: 

 

TÉCNICAS DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

ADUBAÇÃO 

ORGÂNICA 

Material orgânico resultantes do esterco dos 

animais de criação; palhadas das colheitas; plantas 

de cobertura e o próprio mato que devem ser 

espalhados na superfície do solo, jamais 

incorporado pelo arado ou grade pesada, a fim de 

alimentar microorganismos úteis como bactérias 

fotossintetizantes que necessitam de ar e luz. A 

biomassa enterrada alimenta microorganismos 

produtores de gases tóxicos às raízes e que 

competem com as plantas por nutrientes essenciais.  

 

palhada de cereais e leguminosas; 

esterco (bovino suíno e de aves); 

composto e 

vermicomposto.(húmus de 

minhoca). 

ADUBAÇÃO 

VERDE 

plantas cultivadas com a finalidade de melhorar a 

fertilidade do solo, normalmente leguminosas, que 

são cortadas e incorporadas quando florescem, 

fornecendo elevados teores de macro e 

micronutrientes, proporcionando o aumento da 

Fruticultura: leguminosas no 

outono-inverno, como o chícharo 

e o tremoço. 

 

Milho: leguminosas de inverno. 
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capacidade de troca catiônica, da infiltração e da 

retenção de água no solo, melhorando as condições 

para o desenvolvimento microbiano no solo.. 

 

 

 

Ex: . Chícaro (Lathyrus sativus 

L.); Ervilha Forrageira (Pisum 

sativum subesp. Arvense); 

Ervilhaca (Vicia sativa L.); 

Tremoço branco ou amargo  

 

 

 

CONSÓRCIOS DE 

CULTURAS 

cultivo de várias espécies na mesma área; 

semeadura direta; rotação de culturas; cultivos em 

faixas e aleias, manejados de forma a produzir o 

máximo de biomassa para a cobertura de solo. 

Durante todo o ciclo de produção (do plantio à 

colheita) o mato roçado, ramos podados, a queda 

natural de flores, folhas e frutos fornecem material 

importante para a proteção e o enriquecimento 

gradativo do solo. 

 

- Culturas intercalares que 

compõem-se de cultivos 

comerciais ou não, plantados na 

mesma área da lavoura em faixas 

alternadas com a cultura principal  

 

- Alternar culturas de porte e 

ciclos diferentes para aproveitar 

melhor o solo e os adubos;  

 

Exemplos: (a) mandioca, milho e 

feijão-de-porco; (b) 

napier, guandu e arroz; (c) 

mamona, gergelim e feijão; 

(d) soja, flor-do-mel e cana-de-

açúcar (f) café, mamão e 

crotolária. 

 

BARREIRAS 

VEGETAIS 

Implantar barreiras com plantas cultivadas de porte 

bem diferente da cultura principal, a fim de reduzir 

o ataque dos insetos-pragas da cultura principal. 

Dessa forma alternam-se as faixas de plantio, com 

as tais culturas de espécies de barreiras vegetais. 

Armando (2002)
55

 cita algumas 

plantas interessantes para formar 

barreiras vivas no cultivo de 

grãos: Amoreira (Morus nigra); 

cana-de-açúcar (Sacharum 

officinarum); Crotolárias 

(Crotalaria paulinea, C. 

ocroleuca); Guandu (Cajanus 

cajan); Flor-do-mel (Tithonia 

diversifolia); Napier 

(Pennisetum purpureum) 

CULTURAS 

ARBÓREAS E 

SIMILARES 

Estabelecer associações de espécies de estrato 

arbóreo e herbáceo, para que a produção de 

biomassa e retenção de nutrientes minerais se torne 

mais eficiente.  

 

 

Culturas arbóreas perenes 

associadas a leguminosas + 

gramíneas no estrato herbáceo 

(KHATOUNIAN, 2001) 

SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS 

Sistemas de produção com cultivos simultâneos de 

culturas anuais e de ciclo curto com frutíferas e 

espécies florestais de ciclo longo, plantadas em 

espaçamentos adequados ao seu desenvolvimento. 

 

Consórcio de espécies frutíferas, 

madeireiras, medicinais, 

inseticidas e forrageiras, 

obedecendo ao estádios de 

regeneração florestal. 

Quadro 27 - Principais técnicas para ciclagem da biomassa e dos nutrientes minerais 

 

Os topos de morro, nascentes e margens de rios, além de serem protegidos por 

legislação federal, são fundamentais na infiltração das águas das chuvas. As áreas de 

recuperação ambiental também necessitam de maenjo adequado para permitir o retorno da 

vegetação nativa, como a capina das ervas invasoras (a braquiária, por exemplo), a abertura de 

                                                           

 
55

 ARMANDO, M S. Agrodiversidade: ferramenta para uma agricultura sustentável. Brasília: EMBRAPA 

Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. Documento n. 75. 



293 

 

 

 

sulcos para o plantio de sementes de arbustos e árvores de crescimento rápido, mescladas com 

leguminosas forrageiras. O sombreamento resultante de seu crescimento dificultará a 

recolonização por gramíneas invasoras. 

Enfim, procuramos aqui apresentar algumas possibilidades de intervenção que incluem 

o desenvolvimento de formas alternativas de agricultura e gestão de solos, que sejam viáveis 

tanto do ponto de vista agroecológico como do ponto de vista econômico. 

É necessário frisar que a efetivação de tal projeto está vinculado a um contexto polítco 

maior, que inclui a disponibilização de recursos a esses agricultores para implementação e 

adoção de muitas das técnicas aqui descritas, bem como a garantia de acompanhamento e 

formação técnica adequadas, para tornar viável tal projeto de assentamento rural.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Dentro de uma perspectiva holística de gestão do meio físico pelas famílias 

camponesas, deve haver uma preocupação quanto a adoção de estratégias que garantam maior 

disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos. O fato de ser considerada área periurbana 

permite ao poder público se eximir de sua responsabilidade quanto ao abastecimento de água 

e coleta de esgoto. A contaminação das águas por esgoto, em si, já compromete o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável.  

As análises de água quanto os parâmetros de potabilidade para o consumo humano e 

da possível contaminação por fertilizantes e despejos domésticos, permitiram a visualização 

do quadro crítico em termos de contaminação, sendo necessário a reelaboração do 

planejamento do tratamento e destinação final dos efluentes domésticos – maior fonte de 

contaminação - e dos resíduos sólidos. O Núcleo 4, pela proximidade maior com o núcleo 

urbano de Cajamar e dos loteamentos de ocupação precária adjacentes apresentou os níveis de 

maior contaminação da água.   

Embora, nem todas as técnicas de produção estejam alinhadas a um modelo 

diferenciado de agricultura, o fato de haver uma preocupação no aproveitamento do poder 

fertilizante da biomassa, com aproveitamento de esterco, uso de palhas para cobertura morta e 

o cultivo de adubos verdes,  já configura um avanço na compreensão do manejo da fertilidade 

do sistema pelo camponês ainda que a ciclagem de nutriente possa ser  exploranda ainda mais, 

em toda a sua plenitude.  

Quando praticadas sob a lógica capitalista de produção no campo, muitas vezes essas 

linhas de agricultura chamadas alternativas acabam tendo sua capacidade de contestação 

limitada à reprodução de valores e atitudes que contribuem principalmente à continuidade do 

padrão vigente, da agricultura convencional. 

Por essa razão, cabe aqui a reflexão acerca das limitações da modalidade de 

assentamento rural de “Desenvolvimento Sustentável”, proposto pelo INCRA, e 

respectivamente, de Comuna da Terra, pelo MST, na promoção do bem-estar e reprodução 

material das famílias camponesas e no alcance dos objetivos de sustentabilidade que se 

propõem. 

A produção para o mercado não necessariamente resgata a cidadania, mas sim 

submete o camponês às exigências do mercado. Contribui, para a desintegração da autonomia 

camponesa de determinar o ritmo de sua produção, obriga-o à lógica de produção em larga 

escala e de acordo com elevados padrões de qualidade definidos externamente. A fim de 
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alcançar isto, o camponês torna-se refém dos pacotes tecnológicos como já ocorre com o 

processo de integração dos camponeses em diversas partes do Brasil, em particular no oeste 

catarinense, onde camponeses têm seu território monopolizado pela Sadia. (Bernardes, 2009) 

Dessa forma, como bem discutem Torres (2012) e Ramos Filho (2008), o modelo de 

Projeto de Assentamento Rural proposto pelo INCRA e reforçado pelo MST através das 

Comunas da Terra, para o Estado de São Paulo, contraditoriamente, aprisiona e expropria os 

camponeses, que delimitado em áreas tão pequenas, e ainda em locais, cujos recursos naturais 

– sobretudo água e solos – estão extremamente pauperizados, se tornam mão-de-obra barata 

aos latifundiários do entorno e/ou dos próprios centros urbanos satélites desses assentamentos. 

A ruptura com a lógica rentista e não produtiva da terra é a questão central da reforma agrária 

no Brasil cuja eliminação passa pela desapropriação dos latifúndios, e que se faça valer a 

constituição federal quanto à função social da propriedade. 

Os assentamentos tem um papel na formação da consciência, tanto política, quanto de 

relação com a terra, com a natureza, que agrega elementos de ordem subjetiva e de ser no 

mundo, de materializar a vida no mundo. É fundamental que o movimento reavalie 

continuamente as estratégias de luta frente à conjuntura que se desenha das formas de 

monopolização do território, inclusive para não servir de manobra de expansão do próprio 

capital. 

A produção agrícola não impede e nem é contrária à conservação de recursos, desde 

que esteja fora da lógica e da racionalidade de mercado que suprime a sustentabilidade dos 

recursos.  
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PORTARIA INCRA/P/Nº 477 

04 de Novembro de 1999 

 

O PRESIDENTE, SUBSTITUTO, DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 

E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 

4º, § 2º, e 20, da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 966, de 27 de outubro de 1993, 

combinado com o art. 24 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MAARA nº 812, de 16 de 

dezembro 1993, e de conformidade com a delegação de competência prevista na Portaria 

INCRA/P/nº 57, de 09 de março de 1999, publicada no Diário Oficial do dia 11 seguinte:  

 

CONSIDERANDO as recomendações da Comissão Interinstitucional – Portaria 

Interministerial/P/nº 1/99, de 24 de setembro, D.O.U de 27 de setembro, entre os Ministério de 

Estado Extraordinário de Política Fundiária - MEPF e o Ministério de Estado do Meio Ambiente - 

MMA; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Reforma Agrária deve ser um fator básico de 

conservação dos biomas brasileiros e da floresta amazônica, em particular; 

 

CONSIDERANDO que a manutenção da atividade extrativista tradicional e o apoio às populações 

que a desenvolvem são fatores determinantes para a conservação da biodiversidade. 

 

CONSIDERANDO que a legalização das terras que as populações extrativistas tradicionalmente 

habitam deve vir acompanhada de uma política para a economia extrativista que viabilize suas 

atividades e que permita a estas populações produzir, comercializar sua produção e, em 

conseqüência, continuar habitando e defendendo a floresta; 

 

CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam um programa de reforma agrária que 

respeite as formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 

 

Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS, de interesse social 

e ecológico, destinada às populações que baseiam sua subsistência no extrativismo, na agricultura 

familiar e em outras atividades de baixo impacto ambiental; 

 

Art. 2º - Destinar as áreas para tais projetos mediante concessão de uso, em regime comunial, 

segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias - associativista, condominal ou 

cooperativista; 

 

Art. 3º - Estabelecer que os Projetos de Desenvolvimento sustentável - PDS's serão criados no 

atendimento de interesses sociais e ecológicos e contará com participação do Ministério de Estado 

do Meio Ambiente - MMA e do Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS. Esta modalidade de 

projeto terá as bases de sustentabilidade e promoção de qualidade de vida como seus pontos 

determinantes. 

 

Art. 4º - Estabelecer que a criação de projetos dessa modalidade somente ocorrerão em terras de 

dominialidade de organismos federais, estaduais e municipais. 

 

Art. 5º - O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA baixará, no prazo de 

sessenta dias, os atos normativos complementares, objetivando a execução da presente 

Portaria. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a data da sua publicação. 
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Questionário – Comuna da Terra “Irmã Alberta” 
 

 

Data: _/_/_  

 

1. Nome: __________________________  2. Idade _________________ 

3. Local de Nascimento? ___________________________________ 

4. Número do Núcleo/ do Lote ______________________________ 

5. Desde quando planta/cria animais (de uso agrícola)? Com quem aprendeu?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6. Número de pessoas que compõem o núcleo familiar ______________________ 

7. Quem mora na casa com você? (familiares ou agregados (*))?  

Nome Sexo 

(F/M) 

Idade Escolaridade Grau de 

Parentesco 

Trabalha terra? 

(S/N) 

Grau de dependencia 

(T)otal (P)arcial 

       

       

(*) agregados são todos aqueles que não são o núcleo familiar. Pode ser parente ou amigo 

8. Alguém mais trabalha na terra além das pessoas que você indicou? (  ) Sim ( X ) Não 

Se sim, quem (sexo, idade, função)?  

 

Nome Sexo Idade Tempo de Dedicação d/s/m Função 

                        /  

                        /  

                        /  

D: diário S: semanal M: mensal 

 

09. Quais maquinários você utiliza na sua produção?  

(P)róprio (A)lugado (E)mprestado (C)oletivo 

Equipamento Condição Equipamento Condição 

    

    

    

    

    

10. O que planta ou cria atualmente? Que área aproximadamente cada cultivo ou criação ocupa? 

  
Produtos Agrícolas 

Sistema Produtivo 

(Orgânico, Mescla técnicas, convencional, etc.) 
Área ocupada 

L
O

T
E

 

IN
D

IV
ID

U
A

L
    

   

C
O

L
E

T
IV

O
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11. Dos produtos acima elencados, identifique os cinco principais produtos por ordem de importância em 

relação à renda obtida com a comercialização:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12. Quais insumos utiliza e/ou produz? Qual a origem?  

Insumo Usa? Produz? Origem dos ingredientes ou do produto? Frequência Cultivo 

Composto orgânico      

Húmus de minhoca      

Sementes      

Mudas      

Esterco      

Biofertilizantes      

Forragens      

Fertilizante químico      

Herbicida      

Fungicida      

Acaridica      

Nematicida      

Inseticida      

Caldas      

Adubação verde      

Outros      

Calcáreo      

Gordura/Creolina      

13. Existe alguma prática agrícola da qual você faz uso e que gostaria de citar? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

14. Qual a origem da água que você utiliza no seu terreno e qual seu destino? (P)lantio  (C)onsumo (ingestão) e 

CC Consumo da casa (louça, roupa) 

() Chuva direta  ( ) Chuva cisterna)  (  ) Rio  ( ) Nascente/Bica  (  ) Barragem Subterrânea 

(  ) Poço escavado/caipira – de 15 a 20m  

(  ) Poço semi-artesiano – 70 a 100m 

(  ) Poço artesiano – mais de 100m 

(  ) Sabesp (da rua) 

(  ) Outros 

Coordenadas Geográficas _______________________________________________________________ 

15. Utiliza irrigação? (  ) Sim  (  ) Não. Se sim, qual o método? 

( ) Regador   () Mangueira   (  ) Aspersor   (  ) Gotejamento 

Outros_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

16. Usa algum tipo de bombeamento para irrigação? (  ) Sim    (  ) Não Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Perfil do Terreno  

17. Área (aproximada) da Propriedade: 
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a) total _____________    b) disponível para plantio ___________ 

c) disponível para criação_________________________________________________ 

Coordenadas geográficas:_____________________________________ 

 

Histórico do terreno 

18.: sabe dizer se o terreno onde você está hoje já foi cultivado anteriormente? Como era o sistema de cultivo e o 

que era cultivado? 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Proximidade com: 

(  ) saneamento a céu aberto   (  ) acúmulo de lixo  (  ) focos de vetores de doenças 

20. Como é o saneamento da propriedade? **orientação 

(  ) fossa séptica  ( ) fossa direta  (  ) esgoto encanado (SABESP) 

(  ) destinado diretamente ao rio   (  ) saneamento a céu aberto 

(  ) outros ___________________________________________________________________ 

 

Destinação dos resíduos sólidos: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

21. Quais as principais dificuldades que você identifica na produção, transporte da produção e comercialização? 

Produção 

Dificuldades Propostas 

 

RELEVO/SOLO 

( ) erosão laminar 

( ) erosão em sulcos 

( ) voçorocas 

( ) desbarrancamento 

( ) terrenos alagadiços/ brejos 

( ) solo compactado 

( ) solo arenoso 

( ) solo argiloso 

( ) solo ácido 

( ) presença de pedregosidade 

( ) presença de entulho 

( ) manejo de espontâneas 

( ) manejo de braquiárias 

 

 

Transporte 

Dificuldades Propostas 

  

Comercializacão 

Dificuldades Propostas 

  

 

Croqui do terreno: (desenhar atrás como organiza a produção no lote individual e no coletivo, marcar 

coordenadas  da área do lote coletivo, desenhar sistema de plantio – curva de nível, terraceamento, etc.) plantio 

em nível, com leiras de MO distribuídas entres os canteiros, cobertura morta dos canteiros e ruas da roça. 
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Tabela 21- Caracterização dos Corpos d'água - Parâmetros Físicos (Von Sperling, 2005) 

Núcleo Lote Poço N. Amostra 
Coordenadas 

UTM 

Situação 

Atual 

Caracterização dos corpos d’água 
(von Sperling, 2005) 

Temperatura 

°C 
pH Campo pH Laboratório 

Alcalinidade Total 
mgCaCO3/L 

Acidez (gás Carbônico) 
mgCaCO3/L 

           

1 

D. Antônia 12 1 314648 x 7409549 Ativo 23 6 5,6 64 5 

Severo 11 2 314504 x 7409571 Ativo 22 5,5 5,3 26 3 

Nice Plantio 15 3 314405 x 7409477 Ativo 22 5 4,6 8 6 

Mandala Próximo Nice 16 4 314496 x 7409454 Inativo 23 5 4,2 2 5 

Nice casa 9 6 314444 x 7409519 Ativo 25 5,5 6,2 36 4 

Mandala (AU  = S. Antonio) SOT 17  314601 x 7409457 Inativo      

Mandala (AU = Maria Alves) 18  314695 x 7409413 Inativo      

 

2 

Cardoso 13 5 314513 x 7409368 Ativo 23,5 5,5 5,5 21 6 

Área social/Laurino 10 7 314347 x 7409477 Ativo 24 6 5 14 5 

Nascente Nucleo 2 20 10 314484 x 7409081 Ativo 21 5 5,1 2 37 

Poço Núcleo 2 20 11 314484 x 7409081 Ativo 21 5,5 5,6 5 25 

Gisele 14 12 314638 x 7409244 Ativo 22 7 7 120 27 

Lora antigo (sem tampa, perigoso) 19 13 314663 x 7409412 Inativo 21,5 7,5 6,8 258 165 

 

3 
Rosângela/ N3 nascente 14   23 6 6,5 50 21 

Roda de Carroça Nucleo 3  18 -  22 5,5 5,9 36 20 

 

4 

D. Noemia 1 8 313830 x 7408412 Ativo 23 4,5 4,5 16 4 

Izabel 2 9 313839 x 7408451 Ativo 23 5 4,4 3 5 

Paulino 3 15 313833 x 7408502 Ativo 21 5 5,5 14 32 

Córrego Noêmia N4  16 -  24 6 6 34 15 

Miriam 8 17 314233 x 7408487 Ativo 24,5 5,5 5,4 24 36 

Abílio 5 19 313911 x 7408719 Ativo 22 5,5 4,65 4 75 

Wilson bahia 7 20 314012 x 7408632 Ativo 22 5 5,1 19 32 

José Martins 6 21 313940 x 7408660 Ativo 22 5 4,6 2 134 

Pierre 4 22 313874 x 7408327 Ativo 21 5,5 4,8 7 54 

 

 Córrego Principal -  23 -  22 5 6 35 22 
 

AU = Antigo Usuário 

SOT = Soterrado 
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Tabela 22 - Padrão Organoléptico de Potabilidade   

Núcleo Lote Poço 
N. 

Amostra 
Coordenadas UTM 

Situação 

Atual 

Padrão Organoléptico de Potabilidade 
(Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo X; Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I) 

Amônia Cloreto 
Cor 

Aparente 

Dureza 

Total 
Fe 

Gosto 

e Odor 
Mn SDT Sulfato Turbidez Zn 

                 

1 

D. Antônia 12 1 314648 x 7409549 Ativo 1,12 0,7497 15 64 0,08 - 0,003 100 1,7402 1,17 - 

Severo 11 2 314504 x 7409571 Ativo 0,56 0,5117 36 42 0,22 - 0,006 70 1,1754 1,58 - 

Nice Plantio 15 3 314405 x 7409477 Ativo 0,56 0,7236 16 15 0,16 - 0 20 0,0359 0,63 - 

Mandala Próx. Nice 16 4 314496 x 7409454 Inativo 0 0,7418 18 2 0,12 - 0,017 20 0,029 0,699 - 

Nice casa 9 6 314444 x 7409519 Ativo 0  1 37 0,08 - 0 50 0,8246 0,217 - 

Mandala  17  314601 x 7409457 Inativo      -     - 

Mandala 18  314695 x 7409413 Inativo      -     - 

 

2 

Cardoso 13 5 314513 x 7409368 Ativo 0 1,5736 27 19 0,27 - 0,004 30 0,244 1,31 - 

Área social/Laurino 10 7 314347 x 7409477 Ativo 0 0,8201 39 18 0,12 - 0,003 20 0,44 2 - 

Nascente Nucleo 2 20 10 - Ativo xxx 2,99 8 13 0,03 - 0,001 30 0,909 Ñ detec - 

Poço Núcleo 2 20 11 - Ativo xxx 1,393 23 20 0,07 - 0,02 70 0,739 8,61 - 

Gisele 14 12 314638 x 7409244 Ativo 1,68 3,116 89 109 1,02 - 0,77 160 1,685 8,33 - 

Lora antigo  19 13 314663 x 7409412 Inativo 38,64 5,01 246 131 2,28 - 0,77 260 0,201 15,7 - 

 

3 
Rosângela/ N3 nascente 14   xxx 0,988 48 40 0,34 - 0,054 100 3,602 7,95 - 

Roda de Carroça   18 -  xxx 0,765 141 30 1,28 - 0,166 90 2 6,55 - 

 

4 

D. Noemia 1 8 313830 x 7408412 Ativo 0 1,1993 25 Ñ detect 0,8 - 0,001 10 0,6462 1,44 - 

Izabel 2 9 313839 x 7408451 Ativo 0 2,6068 41 3 0,19 - 0,003 20 0,7648 1,31 - 

Paulino 3 15 313833 x 7408502 Ativo xxx 2,445 28 16 0,07 - 0,02 50 0,276 4,51 - 

Córrego Noêmia N4  16 -  xxx 4,352 125 31 1,23 - 0,144 80 4,686 17,8 - 

Miriam 8 17 314233 x 7408487 Ativo xxx 1,032 53 14 0,06 - 0,005 40 1,506 Ñ detec - 

Abílio 5 19 313911 x 7408719 Ativo xxx 3,61 185 14 0,44 - 0,067 50 n.a 32,5 - 

Wilson bahia 7 20 314012 x 7408632 Ativo xxx 0,962 142 19 0,35 - 0,041 50 n.a 21,5 - 

José Martins 6 21 313940 x 7408660 Ativo xxx 1,866 83 9 0,14 - 0,028 30 n.a 15,1 - 

Pierre 4 22 313874 x 7408327 Ativo xxx 3,84 104 8 0,18 - 0,032 40 n.a 20,7 - 

 

 Córrego Principal -  23 -  xxx xxx 212 41 1,51 - 0,615 130 ? 50,2 - 
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Tabela 23 - Padrão de Potabilidade  da Água para substâncias químicas que apresentam risco à saúde e que indicam poluição por fertilizantes e despejos domésticos 

Núcleo Lote Poço N. Amostra 
Coordenadas 

UTM 

Situação 

Atual 

Padrão de Potabilidade para substâncias 
químicas que representam risco à saúde 
(Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo VII e 
Portaria MS 518, de 25/03/2004* - Tabela 3 e 5; 

Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I) 

Parâmetros que indicam poluição por 
fertilizantes e despejos domésticos 

(von Sperling, 2005) 
 

Nitrato Nitrito Fluoreto Fósforo Condutividade 

           

1 

D. Antônia 12 1 314648 x 7409549 Ativo 0,1839 n.a 0,3299 n.a 229 

Severo 11 2 314504 x 7409571 Ativo 0,1032 n.a 0,5787 n.a 91,5 

Nice Plantio 15 3 314405 x 7409477 Ativo 0,2621 n.a 0,0087 n.a 42,3 

Mandala Próximo Nice 16 4 314496 x 7409454 Inativo 0,43 n.a n.a n.a 34 

Nice casa 9 6 314444 x 7409519 Ativo 0,1195 n.a 0,5504 n.a 125,1 

Mandala (AU  = S. Antonio) SOT 17  314601 x 7409457 Inativo      
Mandala (AU = Maria Alves) 18  314695 x 7409413 Inativo      

 

2 

Cardoso 13 5 314513 x 7409368 Ativo 0,3217 n.a 0,2966 n.a 90,3 

Área social/Laurino 10 7 314347 x 7409477 Ativo 0,1554 n.a n.a n.a 66 

Nascente Nucleo 2 20 10 - Ativo 0,068 n.a 0,648 0,468 82,4 

Poço Núcleo 2 20 11 - Ativo 0,123 n.a 0,669 0,361 101 

Gisele 14 12 314638 x 7409244 Ativo 0,088 n.a 0,367 n.a 414 

Lora antigo (sem tampa, perigoso) 19 13 314663 x 7409412 Inativo 0,344 n.a 0,328 n.a 930 

 

3 
Rosângela/ N3 21 14   0,138 n.a 0,289 0,17 176,4 

Roda de Carroça Nucleo 3 22 18 -  0,117 n.a 0,113 n.a 130,4 

 

4 

D. Noemia 1 8 313830 x 7408412 Ativo 0,1503 n.a n.a n.a 35,2 

Izabel 2 9 313839 x 7408451 Ativo 0,336 n.a n.a n.a 45,9 

Paulino 3 15 313833 x 7408502 Ativo 0,989 n.a 0,026 n.a 78,6 

Córrego Noêmia N4 23 16 -  0,661 0,0074 0,495 n.a 161 

Miriam 8 17 314233 x 7408487 Ativo 0,074 n.a 0,527 n.a 92,6 

Abílio 5 19 313911 x 7408719 Ativo 12,5 n.a n.a n.a 84 

Wilson bahia 7 20 314012 x 7408632 Ativo 0,0401 n.a 0,067 n.a 91,6 

José Martins 6 21 313940 x 7408660 Ativo 0,667 n.a n.a n.a 54 

Pierre 4 22 313874 x 7408327 Ativo 0,429 n.a n.a n.a 66,3 

 

 Córrego Principal -  23 - ????????  ? ? ? ? 195,8 
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Tabela 24 - Padrão Microbiológico da água para consumo humano 

Núcleo Lote Poço N. Amostra 
Coordenadas 

UTM 

Situação 

Atual 

Padrão Microbiológico da água para consumo humano 
 

(Portaria MS 2.914, de 12/12/2011 – Anexo I e 
 Portaria MS 518, de 25/03/2004* - Tabela 1) 

Escherichia Coli ou Coliformes Termotolerantes Coliformes Totais 

        

1 

D. Antônia 12 1 314648 x 7409549 Ativo 72,3 136,5 

Severo 11 2 314504 x 7409571 Ativo 5,1 1011,2 

Nice Plantio 15 3 314405 x 7409477 Ativo 101,4 478,6 

Mandala Próximo Nice 16 4 314496 x 7409454 Inativo 396,8 1011,2 

Nice casa 9 6 314444 x 7409519 Ativo 35,5 117,4 

Mandala (AU  = S. Antonio) SOT 17  314601 x 7409457 Inativo - - 

Mandala (AU = Maria Alves) 18  314695 x 7409413 Inativo - - 

 

2 

Cardoso 13 5 314513 x 7409368 Ativo menor que 1 44 

Área social/Laurino 10 7 314347 x 7409477 Ativo 28,8 870,4 

Nascente Nucleo 2 20 10 - Ativo 4,1 122,3 

Poço Núcleo 2 20 11 - Ativo 10,7 629,4 

Gisele 14 12 314638 x 7409244 Ativo 755,6 1011,2 

Lora antigo (sem tampa, perigoso) 19 13 314663 x 7409412 Inativo 60,9 629,4 

 

3 
Rosângela/ N3 nascente 14   148,3 629,4 

Roda de Carroça Nucleo 3  18 -  172,3 1011,2 

 

4 

D. Noemia 1 8 313830 x 7408412 Ativo 19,7 1011,2 

Izabel 2 9 313839 x 7408451 Ativo 152,9 1011,2 

Paulino 3 15 313833 x 7408502 Ativo 3,1 501,2 

Córrego Noêmia N4  16 -  142,5 1011,2 

Miriam 8 17 314233 x 7408487 Ativo 8,5 501,2 

Abílio 5 19 313911 x 7408719 Ativo 1011,2 1011,2 

Wilson bahia 7 20 314012 x 7408632 Ativo 82 1011,2 

José Martins 6 21 313940 x 7408660 Ativo 1011,2 1011,2 

Pierre 4 22 313874 x 7408327 Ativo 501,2 1011,2 

 

 Córrego Principal -  23 -  1011,2 1011,2 
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Tabela 25 - Dados referentes ao parâmetro Amônia, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na Comuna da 

Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade - Amônia 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

0 

1 
Nice casa 9 - 

OK 

Mandala prox. Nice 16 - 

2 
Área social/Laurino 10 - 

Cardoso 13 - 

4 
D. Noemia 1 - 

Izabel 2 - 

 

0 a 1,5 

2 Nice plantio 15 0,56 
OK (1) 

1 
Severo 11 0,56 

D. Antonia 12 1,12 OK (2) 

 

<1,5 2 
Gisele 14 1,68 IMPRÓPRIA (3) 

Lora (antigo) 19 386,4 IMPRÓPRIA (4) 

 

s/dados 

2 
Nascente 20A  

SEM DADOS 

Poço Núcleo 2 20B  

3 
Rosângela  21  

Roda de Carroça 22  

4 

Paulino 3  

Pierre 4  

Abilio 5  

José Martins 6  

Wilson Bahia 7  

Miriam 8  

Córr. Noêmia 23  

Córrego Principal 24  

Valor de Referência: 1,5mg/L  
 Portaria MS 518 de 25/03/2004 Art. 13 – Tabela 5 

   

 

 

 

 

 

 

Tabela 26 - Dados referentes ao parâmetro Cloreto, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de 

São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade - Cloreto 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

0 a 1 

1 

Severo 11 0,5117 

OK 

Nice Plantio 15 0,7236 

Mandala Próx. Nice 16 0,7418 

D. Antônia 12 0,7497 

2 

Área social/Laurino 10 0,8201 

Roda de Carroça 18 0,765 

Rosângela/ N3 21 0,988 

4 Wilson bahia 7 0,962 

 

1-10 

2 Poço Núcleo 2 20B 1,393 

OK 

4 
Miriam 8 1,032 

D. Noemia 1 1,1993 

2 Cardoso 13 1,5736 

4 

José Martins 6 1,866 

Paulino 3 2,445 

Izabel 2 2,6068 

2 
Nascente Nucleo 2 20A 2,99 

Gisele 14 3,116 

4 

Abílio 5 3,61 

Pierre 4 3,84 

Córrego Noemia 23 4,352 

2 Lora antigo 19 5,01 

 

s/dados 
2 Nice casa 9 - 

SEM DADOS 
4 Córrego Principal 24 - 

  

Valor de Referência: 250mg/L 
Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I e Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X 
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Tabela 27 - Dados referentes ao parâmetro Cor Aparente, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São 

Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Cor Aparente 

 

uH Núcleo Lote Poço Valor Situação 

0 a 15 

1 Nice casa 9 1 

OK (0) 2 Nascente Nucleo 2 20 8 

1 D. Antônia 12 15 

 

+15-25 

1 Nice Plantio 15 16 

IMPRÓPRIA (1) 1 Mandala Próx. Nice 16 18 

2 Poço Núcleo 2 20 23 

      

+25-50 

4 D. Noemia 1 25 

IMPRÓPRIA (2) 

2 Cardoso 13 27 

4 Paulino 3 28 

1 Severo 11 36 

2 Area social/Laurino 10 39 

4 Izabel 2 41 

3 Rosângela/ N3 21 48 

 

+50-

100 

4 Miriam 8 53 
IMPRÓPRIA (3) 

4 José Martins 6 83 

2 Gisele 14 89  

 

>100 

4 Pierre 4 104 

IMPRÓPRIA (4) 

4 Córrego Noêmia N4 23 125 

2 Roda de Carroça  22 141 

4 Wilson bahia 7 142 

4 Abílio 5 185 

4 Córrego Principal 24 212 

2 Lora antigo  19 246 

Valor de Referência: 15uH  

 Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X 

 

 

 

Tabela 28 - Dados referentes ao parâmetro Dureza Total, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São 

Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Dureza Total 

 

mg/L 

CaCO3 
Núcleo Lote Poço Valor Situação 

<50 

1 
D. Noemia 1 Ñ detect 

OK 

(água mole) 

Mandala Próx. Nice 16 2 

4 

Izabel 2 3 

Pierre 4 8 

José Martins 6 9 

2 Nascente Nucleo 2 20 13 

4 
Miriam 8 14 

Abílio 5 14 

1 Nice Plantio 15 15 

4 Paulino 3 16 

2 
Área social/Laurino 10 18 

Cardoso 13 19 

4 Wilson bahia 7 19 

2 Poço Núcleo 2 20 20 

3 Roda de Carroça  22 30 

4 Córrego Noêmia N4 23 31 

1 Nice casa 9 37 

3 Rosângela/ N3 21 40 

- Córrego Principal (Itaim) 24 41 

4 Severo 11 42 

 

50 a 150 

1 D. Antônia 12 64 OK 

(dureza 

moderada) 
2 

Gisele 14 109 

Lora antigo  19 131 

 

Valor de Referência: 500mg/L CaCO3  
 Portaria MS 518, de 25/03/2004 
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Tabela 29 - Dados referentes ao parâmetro Ferro, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na Comuna da 

Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Ferro 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

<0,3 

2 Nascente Nucleo 2 20 0,03 

OK (25%) = 0 
4 Miriam 8 0,06 

2 Poço Núcleo 2 20 0,07 

4 Paulino 3 0,07 

     

1 D. Antônia 12 0,08 

OK (50%) = 1 

1 Nice casa 9 0,08 

4 D. Noemia 1 0,8 

1 Mandala Próx. Nice 16 0,12 

2 Área social/Laurino 10 0,12 

2 Gisele 14 1,02 

4 José Martins 6 0,14 

 

1 Nice Plantio 15 0,16 

OK 

 (75%) = 2 

4 Pierre 4 0,18 

4 Izabel 2 0,19 

1 Severo 11 0,22 

 

2 Cardoso 13 0,27 
OK  

(75 a 99%) = 3 

 

>0,3 

3 Rosângela/ N3 21 0,34 

IMPRÓPRIA 

 = 4 

4 Wilson bahia 7 0,35 

4 Abílio 5 0,44 

4 Córrego Noêmia N4 23 1,23 

3 Roda de Carroça  22 1,28 

- Córrego Itaim 24 1,51 

2 Lora antigo  19 2,28 

Valor de Referência: 0,3mg/L  

Res. CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I e Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X 

 

Tabela 30 - Dados referentes ao parâmetro Manganês, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na Comuna da 

Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Mn 

 
mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

< 0,1 

1 
Nice Plantio 15 0 

OK 
Nice casa 9 0 

 

2 Nascente Nucleo 2 20 0,001 

OK 

 25% = 0 

4 D. Noemia 1 0,001 

1 D. Antônia 12 0,003 

2 Área social/Laurino 10 0,003 

4 Izabel 2 0,003 

2 Cardoso 13 0,004 

4 Miriam 8 0,005 

1 Severo 11 0,006 

1 Mandala Próx. Nice 16 0,017 

2 Poço Núcleo 2 20 0,02 

4 Paulino 3 0,02 

 

4 

José Martins 6 0,028 
OK  

50% = 1 
Pierre 4 0,032 

Wilson bahia 7 0,041 

 

3 Rosângela/ N3 21 0,054 OK 

<75% = 2 4 Abílio 5 0,067 

      

> 0,1 

4 Córrego Noêmia N4 23 0,144 IMPRÓPRIA 

 (P +50%) = 3 3 Roda de Carroça  22 0,166 

 

x Córrego Principal  24 0, 615 
IMPRÓPRIA 

 (P+100%) = 4 
2 Gisele 14 0,77 

2 Lora antigo  19 0,77 

 

Valor de Referência: 0,1 mg/L  

 Res, CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I e Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 

Anexo X 
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Tabela 31 - Dados referentes ao parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), em 

função do Padrão Organoléptico de Potabilidade, previsto em 

legislação pertinente, na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito 

de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – SDT 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

0 a <50 

4 D. Noemia 1 10 

OK 

(CARGA 

BAIXA) 

até 5% 

1 
Nice Plantio 15 20 

Mandala Próx. Nice 16 20 

2 Área social/Laurino 10 20 

4 Izabel 2 20 

2 
Cardoso 13 30 

Nascente Nucleo 2 20 30 

4 

José Martins 6 30 

Miriam 8 40 

Pierre 4 40 

 

50 a 100 

1 Nice casa 9 50 

OK 

(CARGA 

MÉDIA) 

5-10% 

4 

Paulino 3 50 

Abílio 5 50 

Wilson bahia 7 50 

1 Severo 11 70 

2 Poço Núcleo 2 20 70 

4 Córrego Noêmia N4 23 80 

3 Roda de Carroça  22 90 

1 D. Antônia 12 100 

3 Rosângela/ N3 21 100 

 

> 100 

- Córrego Principal 24 130 
OK 

(CARGA ALTA) 2 
Gisele 14 160 

Lora antigo  19 260 

 

Valor de Referência: 1000mg/L   
Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X e Portaria MS 518, de 25/03/2004 Art. 13 Tabela 5 

 

 

 

 

 

Tabela 32 - Dados referentes ao parâmetro Sulfato, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de 

São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Sulfato 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

Não  

amostrad

o 

4 

José Martins 6 n.a 

OK 

Pierre 4 n.a 

Abílio 5 n.a 

Wilson bahia 7 n.a 

Córrego Principal 24  

 

< 1 

1 
Mandala Próx. Nice 16 0,029 

OK 

Nice Plantio 15 0,0359 

2 
Lora antigo  19 0,201 

Cardoso 13 0,244 

4 Paulino 3 0,276 

2 Área social/Laurino 10 0,44 

4 D. Noemia 1 0,6462 

2 Poço Núcleo 2 20 0,739 

4 Izabel 2 0,7648 

1 Nice casa 9 0,8246 

2 Nascente Nucleo 2 20 0,909 

 

1-5 

1 Severo 11 1,1754  

4 Miriam 8 1,506 

OK 

2 Gisele 14 1,685 

1 D. Antônia 12 1,7402 

3 
Roda de Carroça  22 2 

Rosângela/ N3 21 3,602 

4 Córrego Noêmia N4 23 4,686 

 

Valor de Referência: 250mg/L 

 Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I e Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 

Anexo X  
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Tabela 33 -  Dados referentes ao parâmetro Turbidez, em função do Padrão 

Organoléptico de Potabilidade, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de 

São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Turbidez 

 

uT Núcleo Lote Ponto Valor Situação 

Não 

amostrado 

2 Nascente Nucleo 2 20 - 
OK = 0 

4 Miriam 8 - 

 

< 5 

1 

Nice casa 9 0,217 

OK 

25% = 0 

Nice Plantio 15 0,63 

Mandala Próx. Nice 16 0,699 

D. Antônia 12 1,17 

 

2 Cardoso 13 1,31 

OK 

até 50% = 1 

4 
Izabel 2 1,31 

D. Noemia 1 1,44 

1 Severo 11 1,58 

2 Área social/Laurino 10 2 

 

4 Paulino 3 4,51 
OK  

 + 75% = 2 

 

> 5 

3 
Roda de Carroça  22 6,55 IMPRÓPRIA  

 3 

P+50%  

(até 10uT) 

Rosângela/ N3 21 7,95 

2 
Gisele 14 8,33 

Poço Núcleo 2 20 8,61 

4 José Martins 6 15,1 

IMPRÓPRIA 

 4 

 > (P+100%) ou 

>10uT 

2 Lora antigo  19 15,7 

4 

Córrego Noêmia N4 23 17,8 

Pierre 4 20,7 

Wilson bahia 7 21,5 

Abílio 5 32,5 

 Córrego Principal 24 50,2 

 

Valor de Referência: 5uT  
 Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X e Portaria MS 518, de 25/03/2004 Art. 13 Tabela 5  
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PADRÃO DE POTABILIDADE PARA 

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE 

REPRESENTAM RISCO À SAÚDE 
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Tabela 34 - Dados referentes ao parâmetro Nitrato, em função do Padrão de 

Potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde, previsto em 

legislação pertinente, na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, 

município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Nitrato 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

< 0,1 

4 Wilson bahia 7 0,0401 

OK = 0 
2 Nascente Nucleo 2 20 0,068 

4 Miriam 8 0,074 

2 Gisele 14 0,088 

 

0,1 a 0,2 

1 Severo 11 0,1032 

OK = 0  

3 Roda de Carroça  22 0,117 

1 Nice casa 9 0,1195 

2 Poço Núcleo 2 20 0,123 

3 Rosângela/ N3 21 0,138 

4 D. Noemia 1 0,1503 

2 Área social/Laurino 10 0,1554 

1 D. Antônia 12 0,1839 

 

0,2 a 0,5 

1 Nice Plantio 15 0,2621 

OK = 1 

2 Cardoso 13 0,3217 

4 Izabel 2 0,336 

2 Lora antigo  19 0,344 

4 Pierre 4 0,429 

1 Mandala Próximo Nice 16 0,43 

      

0,5 a 1 4 

Córrego Noêmia N4 23 0,661 

OK = 1 José Martins 6 0,667 

Paulino 3 0,989 

 

n.a - Córrego Principal 24   

 

>10 4 Abílio 5 12,5 
IMPRÒPRIA 

= 4 

 

Valor de Referência: 10mg/L  
Res. CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I  Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo VII 

 

 

Tabela 35 -  Dados referentes ao parâmetro Nitrato, em função do Padrão de 

Potabilidade para substâncias químicas que representam risco à 

saúde, previsto em legislação pertinente, na Comuna da Terra "Irmã 

Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Nitrito 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

N. A 

1 

D. Antônia 12 n.a 

OK 

Severo 11 n.a 

Nice Plantio 15 n.a 

Mandala Próximo Nice 16 n.a 

Nice casa 9 n.a 

2 

Cardoso 13 n.a 

Área social/Laurino 10 n.a 

Nascente Nucleo 2 20 n.a 

Poço Núcleo 2 20 n.a 

Gisele 14 n.a 

Lora antigo  19 n.a 

3 
Rosângela/ N3 21 n.a 

Roda de Carroça Nucleo 3 22 n.a 

4 

D. Noemia 1 n.a 

Izabel 2 n.a 

Paulino 3 n.a 

Miriam 8 n.a 

Abílio 5 n.a 

Wilson bahia 7 n.a 

José Martins 6 n.a 

Pierre 4 n.a 

Córrego Principal -  

 

<0,01  Córrego Noêmia N4 23 0,0074 OK 

 

Valor de Referência: 1mg/L 

 Resolução CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I  Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo VII 
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Tabela 36 - Dados referentes ao parâmetro Fluoreto, em função do Padrão de 

Potabilidade para substâncias químicas que representam risco à 

saúde, previsto em legislação pertinente, na Comuna da Terra "Irmã 

Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Fluoreto 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

n.a. 

1 Mandala Próximo Nice 16 n.a 

OK = 0 

2 Área social/Laurino 10 n.a 

4 

D. Noemia 1 n.a 

Izabel 2 n.a 

Abílio 5 n.a 

José Martins 6 n.a 

Pierre 4 n.a 

 

< 0,1 

1 Nice Plantio 15 0,0087 

OK 
4 

Paulino 3 0,026 

Wilson bahia 7 0,067 

 

0,1 a 0,3 
3 

Roda de Carroça  22 0,113 
OK 

OK 
Rosângela/ N3 21 0,289 

2 Cardoso 13 0,2966 

 

 2 Lora antigo  19 0,328 
OK 

 = 1  

(50 a 75%) 
0,3 a 0,5 

1 D. Antônia 12 0,3299 

2 Gisele 14 0,367 

4 Córrego Noêmia N4 23 0,495 

 

0,5 a 1 

4 Miriam 8 0,527 

OK = 1 

1 Nice casa 9 0,5504 

1 Severo 11 0,5787 

2 
Nascente Nucleo 2 20 0,648 

Poço Núcleo 2 20 0,669 

- Córrego Principal 24  

 

Valor de Referência: 0,6 a 0,8 (Estado de São Paulo) e 1,5mg/L (Lei Federal) 

 Res. CONAMA 396 de 03/04/2008 – Anexo I  Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo VII 
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PARÂMETROS QUE INDICAM POLUIÇÃO 

POR FERTILIZANTES E DESPEJOS 

DOMÉSTICOS 
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Tabela 37 - Dados referentes ao parâmetro Fósforo, indicativo de poluição por 

fertilizantes químicos e despejos domésticos (Von Sperling, 2005), na Comuna da 

Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Fósforo 

 

mg/L Núcleo Lote Poço Valor Situação 

n.a. 

1 

D. Antônia 12 n.a 

OK 

 

Severo 11 n.a 

Nice Plantio 15 n.a 

Mandala Próximo Nice 16 n.a 

Nice casa 9 n.a 

2 

Cardoso 13 n.a 

Área social/Laurino 10 n.a 

Gisele 14 n.a 

Lora antigo  19 n.a 

3 Roda de Carroça Nucleo 3 22 n.a 

4 

D. Noemia 1 n.a 

Izabel 2 n.a 

Paulino 3 n.a 

Córrego Noêmia N4 23 n.a 

Miriam 8 n.a 

Abílio 5 n.a 

Wilson bahia 7 n.a 

José Martins 6 n.a 

Pierre 4 n.a 

- Córrego Principal 24  

 

< 1 3 Rosângela/ N3 21 0,17 OK 

 

Valor de Referência: 1mg/L  
Fonte: Von Sperling (2005) 

 

 

 

 

 

Tabela 38 - Dados referentes ao parâmetro Condutividade, indicativo de poluição 

por fertilizantes químicos e despejos domésticos (Von Sperling, 

2005), na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, 

município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Organoléptico de Potabilidade – Condutividade 

 

µS /cm Núcleo Lote Poço Valor Situação 

0 a 50 

1 Mandala Próximo Nice 16 34 
CONTAMINAÇÃO 

BAIXA 

= 1 

4 D. Noemia 1 35,2 

1 Nice Plantio 15 42,3 

4 Izabel 2 45,9 

      

50 a 100 

4 José Martins 6 54 

CONTAMINAÇÃO 

MÉDIA 

= 2 

2 Área social/Laurino 10 66 

4 
Pierre 4 66,3 

Paulino 3 78,6 

2 Nascente Nucleo 2 20 82,4 

4 Abílio 5 84 

2 Cardoso 13 90,3 

1 Severo 11 91,5 

4 
Wilson bahia 7 91,6 

Miriam 8 92,6 

      

100-500 

2 Poço Núcleo 2 20 101 

CONTAMINAÇÃO  

ALTA 

= 3 

1 Nice casa 9 125,1 

3 Roda de Carroça Nucleo 3 22 130,4 

4 Córrego Noêmia N4 23 161 

3 Rosângela/ N3 21 176,4 

- Córrego Principal - 195,8 

1 D. Antônia 12 229 

2 Gisele 14 414 

 

+500 
2 Lora antigo 19 930 

C. MUITO ALTA 

= 4 

 

Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo X e Portaria MS 518, de 25/03/2004 Art. 13 

Tabela 5 
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PADRÃO MICROBIOLÓGICO 

 PARA CONSUMO HUMANO 
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Tabela 39 - Dados referentes ao parâmetro Escherichia Coli, em função do 

Padrão Microbiológico para consumo humano, previsto em legislação pertinente, 

na Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

 

Padrão Microbiológico para consumo humano – Eschecrichia Coli  

 

NMP/100mL Núcleo Lote Poço Valor Situação 

<1 a 10 

2 Seu Cardoso 13 <1 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

BAIXA 

1 Severo 11 5,1 

4 Paulino 3 3,1 

2 Nascente 20 4,1 

4 Miriam 8 8,5 

2 Poço Núcleo 2 20 10,7 
 

10-100 

4 D. Noemia 1 19,7 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

MÉDIA 

2 Área social/Laurino 10 28,8 

1 Nice casa 9 35,5 

1 D. Antonia 12 72,3 

4 Wilson Bahia 7 82 
 

100-500 

2 Nice plantio 15 101,4 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

ALTA  

4 Córr. Noêmia - 142,5 

3 Rosângela  Nasc. 148,3 

4 Izabel 2 152,9 

3 Roda de Carroça - 172,3 

2 Mandala prox. Nice 16 396,8 
 

500-1000 
4 Pierre 4 501,2 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

 MUITO ALTA  

2 Lora (antigo) 19 609 

     

>1000 

4 Abilio 5 1011,2 

4 José Martins 6 1011,2 

4 Córrego Principal - 1011,2 

2 Gisele 14 7556 

Valor de Referência: 0 NMP/100mL 

Res. CONAMA 396 de 03/04/2008; Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo I; Portaria MS 

518, de 25/03/2004 Art. 11 Tabela 1 

 

Tabela 40 - Dados referentes ao parâmetro Escherichia Coli, em função do Padrão 

Microbiológico para consumo humano, previsto em legislação pertinente, na 

Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de Perus, município de São Paulo/SP. 

Padrão Microbiológico para consumo humano – Coliformes Totais  

 

NMP/100mL Núcleo Lote Poço Valor Situação 

<1 a 10 - - - - 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

BAIXA 

 

10-100 2 Seu Cardoso 13 44 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

MÉDIA 

 

100-500 

 

1 Nice casa 9 117,4 
IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

ALTA 

2 Nascente Nucleo 2 20 122,3 

1 D. Antonia 12 136,5 

2 Nice plantio 15 478,6 

 

500-1000 

4 Paulino 3 501,2 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO  

MUITO ALTA 

4 Miriam 8 501,2 

2 Lora (antigo) 19 629,4 

2 Poço Núcleo 2 20 629,4 

3 Rosângela 21 629,4 

2 Área social/Laurino 10 870,4 

      

>1000 

1 Severo 11 1011,2 

IMPRÓPRIA 

CONTAMINAÇÃO 

EXTREMA 

2 Mandala prox. Nice 16 1011,2 

3 Roda de Carroça - 1011,2 

4 D. Noemia 1 1011,2 

4 Izabel 2 1011,2 

4 Pierre 4 1011,2 

4 Abilio 5 1011,2 

4 José Martins 6 1011,2 

4 Wilson Bahia 7 1011,2 

4 Córr. Noêmia - 1011,2 

 Córrego Principal - 1011,2 

2 Gisele 14 10.112 

Valor de Referência: 0 NMP/100mL 

Res. CONAMA 396 de 03/04/2008; P. MS 2.914 de 12/12/2011 Anexo I; Ptaria MS 518, de 

25/03/2004 Art. 11 Tabela 1 
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Tabela 41 - Classificação dos poços e corpors d'água da Comuna da Terra "Irmã Alberta", distrito de 

Perus, município de São Paulo/SP 

Núcleo Lote Nº do Poço Valor de Classificação Grau de Contaminação 

2 Nascente Nucleo 2 20A 7 

BAIXA 

1 Nice casa 9 9 

2 Seu Cardoso 13 9 

1 
Nice Plantio 15 10 

D. Antônia 12 11 

2 Área social/Laurino 10 11 

4 Miriam 8 11 

 

4 Paulino 8 12 

MÉDIA 

2 Poço Núcleo 2 20B 13 

1 Mandala Próx. Nice 16 14 

4 D. Noemia 1 14 

3 Rosângela/ N3 21 15 

1 Severo 11 16 

4 
Izabel 2 16 

Wilson bahia 7 20 

3 Roda de Carroça  22 21 

4 Pierre 4 23 

 

4 
Córrego Noêmia N4 23 25 

ALTA 

José Martins 6 25 

2 
Lora antigo  19 26 

Córrego Principal 24 27 

4 
Gisele 14 30 

Abílio 5 30 

Intervalos dos valores de classificação em função do grau de contaminação: Baixa = 1 a 11; Média 

= 12 a 24; Alta = >25 
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FICHA DE EXAME DE PERFIL CULTURAL 
Perfil Data n. da Amostra 
Localidade Núcleo Nome local do solo 

 Lote/Proprietário 

Coordenadas Geográficas: 
Topografia 

 
Tipo de Cultura e antecedentes: 

 
Tratos culturais (última aradura/insumos): 

 
Observações 
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