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RESUMO 

 

Essa dissertação trata da temática de mercado de estabelecimentos rurais de 

agricultura familiar atendidos pela Fundação Renova, na bacia do rio Gualaxo do 

Norte. A partir de um programa estabelecido em um termo de transação e 

ajustamento de conduta, firmado entre diversas partes interessadas, em que se 

prevê um trabalho de diagnóstico, planejamento e implantação de ações de 

restauração, compensação e otimização dos processos administrativos, de gestão, 

educação e treinamento e assistência técnica com foco em regularização ambiental, 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Tudo isso ocorrendo em um cenário 

de retomada das atividades agropecuárias desses estabelecimentos. Por fim, 

propõe-se com essa dissertação, levar a esses camponeses modelos que auxiliem a 

percepção de comunidade e mudança comunitária de patamar de seus modelos de 

negócio, suas oportunidades e potencialidades.  

 

Palavras-chave: Agroecossistema. Agricultura familiar. Sustentabilidade rural. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation will deal with the market theme of rural family farming 

establishments served by the Renova Foundation, in the Gualaxo do Norte river 

basin. From from a program established in a term of transaction and adjustment of 

conduct, signed between various interested parties, which provides for a diagnosis, 

planning and implementation of restoration, compensation and optimization of 

administrative, management, education processes and training and technical 

assistance focused on environmental regularization, economic development and 

sustainability. All of this taking place in a scenario of resumption of agricultural 

activities in these establishments. Finally, this dissertation proposes to provide these 

peasants with models that help their perception of community and community change 

in the level of their business models, their opportunities and potential.  

 

Keywords: Agroecosystem. Family farming. Rural sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como amplamente divulgado na mídia do Brasil e do mundo, no dia 5 de 

novembro de 2015, aproximadamente às 16:00, aconteceu o rompimento da 

barragem de Fundão, situada no Complexo Industrial de Germano, no Município de 

Mariana - MG. 

O complexo Industrial de Germano é um empreendimento da Samarco 

Mineração S/A, empresa controlada pela Vale S/A e BHP Billinton, localizado na 

bacia do rio Gualaxo do Norte, afluente do rio do Carmo, que forma o rio Doce, a 

partir de sua confluência com o rio Piranga. 

 

O colapso da estrutura da barragem do Fundão ocasionou o 
extravasamento imediato de aproximadamente 40 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre outros particulados, 
outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. O 
material liberado logo após o rompimento formou uma grande onda de 
rejeitos, atingindo a barragem de Santarém, localizada a jusante, erodindo 
parcialmente a região superior do maciço da estrutura e galgando o seu 
dique, após incorporar volumes de água e rejeitos não estimados que ali se 
encontravam acumulados (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [S.I]). 

 

Os rejeitos atingiram o córrego de Fundão e o córrego Santarém, ainda na 

Área Industrial da Samarco. Já na calha do rio Gualaxo do Norte, os sedimentos 

percorreram, aproximadamente, 60 km até desaguar no rio do Carmo, atingindo 

vários distritos rurais dos municípios de Mariana e Barra Longa, como as 

comunidades de Camargos, Ponte do Gama, Paracatu de Baixo, Águas Claras, 

Pedras, Gesteira, e a sede de Barra Longa, único município diretamente atingido. 

No trecho entre a barragem de Fundão e o município de Rio Doce, se localiza 

a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga), onde um grande volume de rejeito 

ficou retido. Foi ali que houve a maior deposição de rejeitos nas faixas marginais do 

rio Gualaxo do Norte e rio do Carmo. Como mencionado no relato do Ministério 

Público Federal ([S.I]), “ocasionando a destruição da cobertura vegetal de vastas 

áreas ribeirinhas, por meio do arrancamento da vegetação por arraste, inclusive com 

a remoção da camada superficial do solo. Observou-se, também, nessa área a 

deposição de rejeitos sobre o leito dos rios e vastas áreas marginais, soterrando a 

vegetação aquática e terrestre, destruindo habitats e matando animais”. 
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Foram identificados ao longo do trecho atingido diversos danos 
socioambientais: isolamento de áreas habitadas; desalojamento de 
comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas; 
fragmentação de habitats; destruição de áreas de preservação permanente 
e vegetação nativa; mortandade de animais domésticos, silvestres e de 
produção; restrições à pesca; dizimação de fauna aquática silvestre em 
período de defeso; dificuldade de geração de energia elétrica pelas usinas 
atingidas; alteração na qualidade e quantidade de água; e sensação de 
perigo e desamparo da população em diversos níveis (IBAMA, 2017). 

 

Nesse contexto surge a Fundação Renova, entidade cujo objetivo é elaborar e 

executar todas as medidas previstas pelos programas socioambientais e programas 

socioeconômicos afim de reparar os danos causados pelo rompimento da barragem 

de Fundão às condições iguais as anteriores ao evento.  

 

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, resultado de um 
compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). Ele define o escopo da atuação da Fundação Renova, que 
são os 42 programas que se desdobram nos muitos projetos que estão 
sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada ao longo do 
rio Doce e afluentes. Dentre os programas estabelecidos no TTAC, está o 
Programa 017 – Retomada das Atividades Agropecuárias cujo objetivo é 
reparar os danos socioeconômicos e ambientais dos produtores rurais, ao 
longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de 
Fundão, bem como oferecer apoio técnico, de modo a fomentar o 
reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. 
Ainda para além da reparação propriamente dita, serão oferecidos serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de 
técnicas produtivas sustentáveis (FUNDAÇÃO RENOVA, 2021). 

 

Para determinar em qual condição socioeconômica e ambiental se 

encontravam os estabelecimentos rurais impactados, de modo a estabelecer um 

parâmetro de comparação para implantar tais medidas de reparação dos danos e 

colocá-los na condição produtiva pré-existente ao evento, a Fundação Renova 

buscou parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas 

Gerais (EMATER-MG), através da elaboração de um diagnóstico e de um plano de 

adequação socioeconômica e ambiental. A EMATER também trabalhou na 

elaboração do zoneamento ambiental produtivo da Bacia do rio Gualaxo do Norte 

(FUNDAÇÃO RENOVA, 2016). 

Para tal diagnóstico a EMATER-MG fez uso dos indicadores de 

sustentabilidade, conhecidos como sistema ISA. 

 
O sistema denominado Indicadores de Sustentabilidade em 
Agroecossistemas (ISA) é composto por um conjunto de 23 indicadores que 
abrangem os balanços econômico e social, o gerenciamento do 
estabelecimento, a qualidade do solo e da água, o manejo dos sistemas de 
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produção e a diversificação da paisagem e o estado de conservação da 
vegetação nativa (EMATER, 2012). 

 

Esse indicador varia de 0 a 1 em uma pontuação em que o índice de 

sustentabilidade é alcançado quando o estabelecimento rural tem nota igual ou 

maior que 0,7, permitindo ao produtor rural observar e corrigir os maiores desvios no 

balanço sustentável de seu estabelecimento rural, que fará parte do plano de 

adequação socioeconômica e ambiental. 

De acordo com Minas Gerais (2014), Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) 

é uma metodologia mineira de caracterização socioeconômica e ambiental de sub-

bacias hidrográficas.  

 

A Metodologia ZAP tem sua origem pautada na dinâmica de uso e 
conservação do solo e da água e na evidência de que a Adequação 
Socioeconômica e Ambiental de Sub-bacias Hidrográficas potencializa os 
resultados no controle do ciclo hidrológico e na sustentabilidade das 
atividades produtivas rurais, desenvolvidas neste compartimento geográfico 
(EMATER, 2017). 

 

Na bacia do rio Gualaxo do Norte a Fundação Renova aplicou 205 

diagnósticos ISA, elaborou 192 planos de adequação com a adesão de 160 

produtores. Para alcançar o índice de sustentabilidade esses estabelecimentos 

passarão juntos por um processo de regularização ambiental e melhoria de gestão, 

que reposicionarão os mesmos dentro do mercado, garantindo a eles conformidade 

ambiental e um aumento da disponibilidade dos recursos naturais, além da 

otimização de técnicas e aumento da capacidade de investimento.  

Segundo Schumpeter (1934), inovação é buscar desenvolvimento econômico 

que gere vantagem competitiva diferenciada a seus agentes. Essa pesquisa objetiva 

analisar tal inovação do modelo de negócio rural sustentável de maneira síncrona 

em toda bacia do rio Gualaxo do Norte atendida pela Fundação Renova, 

comparando o mesmo à condição histórica de uso e ocupação do solo da região, 

seus ganhos e as oportunidades geradas e como replicá-las, mesmo utilizando 

premissas de atendimento às obrigações legais, habitualmente classificadas como 

empecilho pelos produtores rurais da região. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um estudo que demonstre a inovação do modelo dos negócios 

rurais, sustentável e replicável, em toda bacia do rio Gualaxo do Norte, bem como 

em outras bacias hidrográficas de mesmas características, a partir da implantação 

do plano de adequação socioeconômica e ambiental em doze estabelecimentos 

rurais impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, atendidos pela 

Fundação Renova.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Comparar os resultados obtidos após a implantação das ações de 

reparação propostas pela Fundação Renova no Plano de Adequação 

Socioeconômica e Ambiental (PASEA), com o diagnóstico inicial levantado 

através dos Índices de Sustentabilidade em Agroecosistemas (ISA) e dos 

mapas do Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) da mesma bacia, foram  

elaborados mapas, planilhas e gráficos demonstrando a maior 

disponibilidade dos recursos naturais, melhores práticas de gestão e 

manejo desses recursos naturais, melhores oportunidades de negócio 

rural sustentável, em cada estabelecimento rural e ao longo da bacia, e 

potenciais oportunidades de negócio para esse novo cenário; 

b) Elaborar mapas a serem divulgados ao produtor rural, posicionando o 

mesmo sobre a evolução do seu estabelecimento rural, a situação dos 

modelos de negócio em toda a bacia do rio Gualaxo do Norte, suas 

potencialidades e as oportunidades geradas; 

c) Demonstrar, com base em análise quantitativa e qualitativa, o potencial de 

melhoria de um grupo de doze estabelecimentos rurais de agricultura 

familiar na bacia do rio Gualaxo do Norte. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Agricultura convencional, agroecossistemas, agricultura ecológica ou 

agroecologia e sustentabilidade rural 

 

 Simplesmente conhecida como a “arte de cultivar os campos” (SILVEIRA, 

2007), a agricultura é a forma que encontramos de nos fixarmos, como comunidade.  

Partindo do pressuposto que ela é a base para a sociedade como conhecemos hoje, 

faz-se necessário a partir de técnicas de manejo, cultivo da terra, formação de 

lavoura e criação, modificar os ecossistemas, de acordo com nossas necessidades. 

 Em primeiro plano, nota-se que o homem precisava se adaptar. Dessa 

maneira, Mazoyer e Roudart (2010) argumentam: “Sabendo pouco, pobre em 

instintos, mas imensamente educável, seu principal trunfo residia então na variedade 

dos regimes alimentares e dos modos de vida que podiam lhe convir. O homem é 

eclético, onívoro e adaptável. Essas são suas primeiras vantagens” (MAZOYER e 

ROUDART, 2010). 

  Essa modificação dos ecossistemas, que favorece a adaptabilidade do 

homem e lhe proporciona se estabelecer, obedece a padrões característicos. 

Ecossistemas modificados para cultivos diversos ou criação de animais domésticos, 

são estabelecidos de acordo com as características da região e os recursos naturais 

disponíveis. 

 
O ecossistema cultivado possui também um funcionamento 
por meio do qual ele se renova. Esse funcionamento pode 
ser decomposto, por sua vez, em várias funções: função de 
desmatamento e de contenção da vegetação selvagem 
(derrubada-queimada, aração manual ou com arado, 
escarificação, tratamento para eliminar ervas invasoras...); 
função de renovação da fertilidade (pousio de longa duração, 
estrume, dejeções animais, adubos minerais...); condução 
dos cultivos (rotações, itinerários técnicos, operações 
culturais...) e condução técnica dos rebanhos (reprodução, 
calendários forrageiros...) etc. (MAZOYER e ROUDART, 
2010). 

 

Nitidamente, quando o homem modifica esses ecossistemas, influencia na 

dinâmica dos mesmos o que pode trazer consequências. Mas fato é que esse modo 

de manipulação se confunde com nossa história, sendo, possivelmente, mais antigo 

que nossos registros como civilização. Assim, o agroecossistema seria um “sistema 
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ecológico natural, transformado em um espaço agrário, utilizado para a produção 

agrícola ou pecuária, segundo diferentes tipos e níveis de manejo” (IBGE, 2004). 

O termo agroecologia, recente, sendo atribuído com mais regularidade a partir 

do fim do século XIX e início do século XX, pode ser facilmente vinculado aos 

primórdios da agricultura convencional, já que é configurado pelo “conjunto de 

técnicas agrícolas baseadas em conceito de conservação de energia e matéria, 

reproduzindo processos naturais e aproveitando a economia da natureza, inclusive 

de organismos vivos do ambiente. Trata-se de prática agrícola que dispensa o uso 

de insumos químicos e mecanização” (IBGE, 2004). 

Faz-se premente que a agroecologia, em verdade, como descrito por 

(VARGAS, FONTOURA e WIZNIEWSKY, 2013), “corresponde a um campo de 

estudo que compreende o manejo ecológico dos recursos naturais, para que, através 

de uma ação social coletiva de caráter participativo, de um enfoque holístico e de 

uma estratégia sistêmica, seja construído um modelo de agricultura e de vida 

sustentável”. 

Assim, a agroecologia ou agricultura ecológica, ao se aproximar da 

expectativa criada para um modelo que traga equilíbrio entre o que se deve fazer o 

que se tem feito, se configuraria em um padrão de desenvolvimento ambientalmente 

correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente aceito, retomando 

a discussão do desenvolvimento que se sustente ao longo do tempo – 

desenvolvimento sustentável (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1987). 

A sustentabilidade rural, termo que deriva do conceito de desenvolvimento 

sustentável, que “envolve ideias de pacto intergeracional e perspectivas de longo 

prazo” (IBGE, 2004), de forma ideal, deve ser classificado como uma combinação 

entre o que teríamos de valores para sustentabilidade ambiental – “caracterizada 

pela manutenção da capacidade do ambiente de prover os serviços ambientais e os 

recursos necessários ao desenvolvimento das sociedades humanas de forma 

permanente” (IBGE, 2004) e sustentabilidade social – “significa distribuição de renda 

mais equânime, aumento da participação dos diferentes segmentos da sociedade na 

tomada de decisões, equidade entre sexos, grupos étnicos e religiosos (...)” (IBGE, 

2004). Assim, seria correto afirmar que a sustentabilidade rural integraria a 

necessidade humana à conservação dos recursos naturais, explorados de modo a 

se manterem disponíveis de forma perene, satisfazendo ainda necessidades do 
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indivíduo e de sua comunidade, de modo a assegurar acesso à educação, saúde, 

lazer e bem-estar. 

 

3.2 Agricultura familiar 

 

 É pertinente remeter a origem do conceito de agricultura familiar ao trabalho 

do camponês. Sua origem remonta ao feudalismo na Europa e traz uma filosofia, 

que ainda suscita discussões, relacionadas a dualidade, muito conveniente para 

embasar e justificar esse trabalho: o camponês como classe social e como modo de 

vida (MARQUES, 2008). 

O camponês enquanto agente de transformação social é aquele que anseia 

por mais oportunidades e deseja políticas públicas que se adaptem a suas 

características, muito particulares. Já o camponês enquanto modo de vida, tem a 

responsabilidade de explorar os recursos naturais e transformar os ecossistemas em 

que esteja inserido, de modo sustentável, garantindo sua subsistência e o acesso 

das demais gerações aos mesmos recursos naturais. 

Paralelamente, na Europa, o conceito de camponês estava atrelado a um 

trabalhador ligado à terra, apesar de não ser o legítimo dono da mesma. No Brasil, o 

camponês tem uma trajetória mais marcada pela relação escravista em grandes 

latifúndios. Essa diferença tem importância quando falamos de uma condição 

baseada no desenvolvimento técnico e outra baseada no trabalho. Isso é marcante 

na composição do cenário nacional de trabalho rural, onde vemos grandes 

latifúndios atendidos por mão de obra pouco especializada e itinerante ou pequenas 

propriedades, sem acesso à informação, técnicas modernas ou oportunidades de 

desenvolvimento, já que o êxodo também configura uma dificuldade comum. 

 

3.3 Agricultura familiar no Brasil 

 

 Tratando sobre agricultura familiar no Brasil, atualmente, existe, 

hipoteticamente, um parâmetro oficial para auxiliar essa análise: a Lei Federal 11326 

de 2006, que estabelece a Política Nacional de Agricultura Familiar. A lei traz 

conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas 

direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 
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 Assim, o conceito de agricultor familiar, para efeitos dessa política, é aquele 

que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: 1) não detenha área maior que quatro módulos fiscais1; 2) utilize, 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; 3) tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; 4) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

Enquadram-se também no conceito de agricultor familiar o silvicultor que 

promova o manejo sustentável de suas culturas, os aquicultores com reservatórios 

de até dois hectares ou quinhentos metros cúbicos de água, extrativistas com 

atividades artesanais, exceto garimpeiros e faiscadores, pescadores artesanais e 

povos indígenas e integrantes de comunidades quilombolas rurais e comunidades 

tradicionais (BRASIL, 2006). 

É importante ressaltar que a agricultura familiar é uma forma social 

reconhecida e legitimada em grande parte dos países desenvolvidos, constituindo 

base fundamental da economia (SCHNEIDER, 2009).  

Indiferente ao desenho político que se atribua ao campesinato no Brasil e a 

importância do camponês, até porque a discussão é relativamente recente na 

história de nosso país, fato é que sua relevância para a economia brasileira pode ser 

traduzida em números, como apresentado a seguir. 

 Em 2017, ano do último Censo Agropecuário (IBGE, 2017), o Brasil somava 

5.073.324 estabelecimentos agropecuários, dos quais, 3.897.498 estavam 

classificados como estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar, o que 

representa, aproximadamente, 76,82% do total, demonstrando a representatividade 

dessa classe de empreendimento rural para a economia agrária do Brasil. 

 Conceituando a produção como agroindústria rural, ainda percebemos 

expressiva participação do agricultor familiar. Para um total de 852.639 produtos, 

temos 720.644 produtos cuja origem é o estabelecimento agropecuário de 

agricultura familiar. Uma participação de, aproximadamente, 84,52% do total. 

                                                           

1 Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada 
município levando-se em conta uma série de fatores. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 
110 hectares. BRASIL. Lei Federal n. 6746, de 10 de dezembro de 1979. Altera o disposto nos arts. 
49 e 50 da Lei n. 4504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras 
providências. Brasília, 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-
1979/l6746.htm>. Acesso em: 17/05/2021. 
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 Já se tratando sobre valores, o resultado mostra uma inversão dessa 

proporção. Apesar de uma participação muito ampla no mercado, como 

demonstrado nos números que representam os estabelecimentos agropecuários na 

economia rural, o valor da agroindústria para estabelecimentos de agricultura familiar 

foi de, aproximadamente, R$ 6.351.496.000,00, enquanto o total apurado pelos 

estabelecimentos da agroindústria rural foi de R$ 14.826.754.000,00, o que 

representa uma parcela de, aproximadamente 42,84% do mercado. 

 Um número que pode ajudar a entender essa disparidade é a capacitação 

técnica. Nesse quesito, de um total de 1.025.443 estabelecimentos rurais que 

informaram receber algum tipo de orientação técnica, 708.318 estavam classificados 

como estabelecimentos rurais de agricultura familiar, o que indica, 

aproximadamente, 68,59% do total de estabelecimentos atendidos, cerca de 18,1% 

dos estabelecimentos de agricultura familiar, e, apenas, algo em torno de 13,86% de 

todos os empreendimentos rurais. 

 Apesar de representar uma conhecida demanda do setor, tanto devido à 

escassez quanto relacionada a qualidade, especialização e treinamento, a mão de 

obra ocupada com agricultura familiar representa, perto de 67% do total de pessoas 

ocupadas (IBGE, 2017). 

  Os números acima denotam a importância desses estabelecimentos para a 

economia do país, e, especialmente em se falando de geração de emprego e renda, 

segurança alimentar e fixação do homem no campo, constituem fortes argumentos 

para bases políticas pautadas em uma melhor estratégia de atuação e melhores e 

maiores investimentos. 

 

Para viabilizar a inclusão produtiva dos agricultores familiares nas diferentes 
oportunidades que se configuram, se faz necessário estimular cada vez 
mais sua profissionalização e sua capacidade de empreendedorismo. O 
empreendedorismo, por exemplo, favorecerá o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação do setor. Mas ambos são igualmente necessários à 
modernização da agricultura familiar. A modernização implica o uso de 
insumos, processos, máquinas e equipamentos apropriados ao segmento e 
às condições dos agricultores familiares, permitindo ganhos significativos em 
produtividade e susrtentabilidade (BITENCOUT, 2020). 

 

 Recentemente, com o lançamento do Plano Safra 21/22, de acordo com 

notícia veiculada no site do Ministério da Agricultura e Pecuária em 23/06/2021, 

houve incremento de 6,3% em relação ao plano anterior, com mais investimentos 

para praticas conservacionistas e sustentáveis. Segundo a matéria, o setor com 
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maior aumento de investimentos foi o dos pequenos produtores rurais, com 19%. 

Essa notícia serve de alento e indica a atenção dispensada aos estabelecimentos 

rurais de agricultura familiar e reforça a tendência de investimentos em 

desenvolvimento técnico e de mão de obra desses empreendimentos, com vistas a 

práticas sustentáveis. 

 

3.4 Êxodo, território, qualificação da mão de obra e acesso às técnicas 

modernas 

 

 Para Abramovay (1998), a solução para os problemas de êxodo no campo 

pode estar nas cidades. Para ele quando as demandas e as relações se 

equilibrarem, o movimento migratório do campo para as cidades pode ser 

minimizado. Ele acredita que com a interiorização e descentralização do 

desenvolvimento as regiões rurais podem tirar proveito do dinamismo das cidades 

para garantir melhores condições de trabalho e lazer ao homem do campo, o que 

pode promover seu retorno e fixação. Claro, isso também pode representar 

importante aspecto de desenvolvimento que qualificaria o empreendimento rural. 

Vale ressaltar que também é central a discussão sobre o desenvolvimento de novas 

instituições sociais e a valorização do espírito empreendedor do camponês como 

fatores preponderantes para a mudança de realidade. 

 Nesse contexto, em nosso novo tempo, em que esses empreendimentos são 

notados, é fundamental o cuidado com a capacidade do estabelecimento em prover. 

A sustentabilidade ganha contornos sociais e valor de mercado. 

 Um estabelecimento rural com melhores condições de produção e recursos 

dos seus ecossistemas naturais abundantes, podendo ser manejados para 

finalidades diversas, constituem vantagens no concorrido mercado em que se 

inserem, especialmente na perspectiva de pequeno empreendedor. 

 Para tanto, é determinante que se tenha sagacidade de compreender seu 

papel nessa cena. Regularização ambiental de estabelecimentos rurais passa por 

gestão. Todo modo de gestão. Balanço econômico, balanço social, gestão do 

estabelecimento rural, capacidade produtiva do solo, qualidade da água, manejo de 

sistemas de produção, ecologia da paisagem agrícola, infraestrutura, 

desenvolvimento tecnológico, educação, administração de pessoal. Esses são 
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apenas alguns aspectos que devem ser considerados na gestão de um 

empreendimento rural que deseja diferencial de mercado (EMATER, 2012). 

 

A sustentabilidade ambiental das propriedades rurais depende da 
conservação, proteção e recuperação da base de recursos naturais locais 
que mantêm o funcionamento dos ecossistemas (ciclos ecológicos). O 
planejamento para a utilização das áreas produtivas da propriedade rural 
deve contemplar uma visão sistêmica, na perspectiva de uso adequado e 
sustentável dos recursos naturais (SOUZA, 2012). 

 

 Assim, o planejamento, a capacidade de garantir a sustentabilidade do 

negócio, ambiental e socialmente, e a modernização dos processos garantem 

vantagens de mercado aos empreendimentos rurais de agricultura familiar e devem 

ser almejados pelo novo camponês. Modificar as características da comunidade 

como um todo em um novo modelo de campesinato, mais aberto às relações com os 

centros urbanos e seus valores, suas oportunidades de inovação, educação e 

capacitação podem garantir, mesmo que aparentemente paradoxo, a fixação desse 

camponês em sua propriedade, com acesso a lazer e bem-estar. 

 

3.5 Inovação do modelo de negócio rural 

 

 Para Schumpeter (1988), a inovação pode ser considerada como um 

processo que tem seu início a partir de uma ideia e se desenvolve até chegar ao 

mercado e, com isso, modificar a economia. De acordo com o autor, há diferentes 

tipos de inovação, entre elas, inovação de produto, inovação de processo, inovação 

organizacional e inovação de marketing. 

 Logo, implementadas as soluções propostas, teremos um grande grupo de 

empreendimentos rurais sustentáveis com todas as vantagens que isso atribui ao 

negócio. 

 Mais que isso, teremos um grupo de empreendimentos rurais de uma única 

bacia, representativa, adaptadas a melhor proposta indicada para o aproveitamento 

econômico e ambiental desse espaço geográfico. 

Além dessa otimização do uso do espaço, garantindo regularização 

ambiental, melhores práticas sustentáveis e tecnologia, os empreendimentos 

também contarão com exclusivo acompanhamento de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER). 
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 Como citado por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) estratégia, organização, 

aprendizagem, processos e redes são enumerados como fatores que potencializam 

a execução inovadora. No entendimento dos referidos autores o processo de 

inovação decorre dos elementos busca, seleção e implementação, sendo que o 

desempenho da organização aumenta com o tempo em que esses fatores são 

buscados. 

 “A inovação pode também melhorar o desempenho da empresa, pois ela faz 

aumentar sua capacidade de inovar.” (OCDE, 2005, p.37).  

 Os estabelecimentos terão, por fim, a diversificação de sua matriz de 

produção, com a introdução de possíveis novas fontes de renda ou atendimento de 

necessidades básicas.   

É interessante enfatizar a importância de distinguir invenção de inovação, 

uma vez que a primeira se refere à formalização de um processo, técnica ou produto 

inédito, onde, por outro lado entende-se que a inovação é a real aplicação prática de 

uma invenção, ou seja, a introdução e/ou comercialização no mercado (TIGRE, 

2006). 

Junior et al. (2009) afirma que a inovação deve ser notada como sendo um 

processo contínuo que envolve a disposição de recursos, sendo esses de natureza 

financeira, material e intelectual. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Procedimentos metodológicos 

 

 O trabalho foi dividido em três etapas, cada qual desenvolvendo um produto: 

o diagnóstico ISA e a elaboração do PASEA, o desenvolvimento de matrizes para 

análise evolutiva de doze estabelecimentos rurais atendidos pelas ações 

reparatórias propostas a partir dos diagnósticos e respectivos planos de ação e a 

elaboração de mapas, gerados com auxílio do ArcGIS, baseados na evolução da 

paisagem da bacia, ainda a partir da implantação das ações de reparação propostas, 

referenciados nos mapas elaborados dentro do ZAP da bacia do rio Gualaxo do 

Norte, comparados com o cenário atual e no ato de aplicação do diagnóstico inicial 

da mesma. 

 

4.2 O diagnóstico ISA e o PASEA 

 

 Desde a parceria estabelecida entre a Fundação Renova e a EMATER, 

atividades de pesquisa, com entrevistas com os produtores rurais atingidos foram 

promovidas. Buscava-se delimitar o cenário que representava cada estabelecimento 

rural no momento anterior ao rompimento da barragem de fundão para, então, definir 

as melhores soluções para a retomada das atividades agropecuárias integradas a 

conservação ambiental, bem como ações de promoção da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e das comunidades. 

 Segundo Monteiro e Ferreira (2012), essas informações permitem caracterizar 

a região e a sub-bacia hidrográfica na qual está incluído o imóvel rural, nos aspectos: 

hidrografia, geomorfologia, vegetação nativa, clima, solos, vulnerabilidades 

socioeconômicas, levantamento dos índices de produtividade locais e preços de 

venda dos principais produtos agrícolas, pecuários e florestais, entre outros. 

 Por meio das Figuras 1 e 2 é possível verificar a aplicação do questionário 

ISA aos participantes da pesquisa. 
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Figura 1 - Aplicação do questionário ISA 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Figura 2 - Aplicação do questionário ISA 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 O processo de planejamento e de tomadas de decisão de um imóvel rural, 

independentemente do seu tamanho e escala de produção, não se baseia somente 

em dados de produtividade ou análises de curto prazo. Ele demanda conhecimentos 

técnicos e análises socioeconômicas e ambientais mais amplas, incluindo a 

percepção dos contextos internos e externos ao seu empreendimento (HORTA e 

FERREIRA, 2012). 

O produtor foi completamente envolvido em todas as fases do processo, 

participando desde a pesquisa das características do estabelecimento previamente 

ao evento à investigação das potencialidades do mesmo. Nesse processo, foram 
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considerados aspectos sociais, econômicos, de infraestrutura rural, administrativos e 

disponibilidade e uso de recursos naturais. O produtor pôde acompanhar e participar 

ativamente da elaboração dos projetos, implantação e operação, e contou com apoio 

da ATER, oferecida pela Fundação Renova. O papel da ATER durante a pesquisa, 

como ilustrado nas Figuras 3 e 4, elaboração dos projetos e desenvolvimento de 

fases prévias a implantação, como contratação e aquisição de materiais, foi 

fundamental para garantir a continuidade das atividades nos estabelecimentos 

rurais. Nessa fase foi fomentada a melhoria da qualidade do rebanho, reforçados os 

cuidados sanitários, introduzidas novas práticas de pastoreio, boas práticas do uso 

do solo, com acesso a técnicas inovadoras, introdução de novas culturas e uso mais 

racional das estruturas existentes. 

 

Figura 3 - Orientação técnica ATER 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
Figura 4 - Implantação de horta com orientação técnica da ATER 

 
Fonte: Fundação Renova, 2021 
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Nessa fase, ainda, o produtor foi convidado e contou com apoio técnico para 

regularização do CAR de seu estabelecimento, como mostra a Figura 5. Etapa 

importante, que ainda está em andamento e visa garantir a todos esses 

estabelecimentos rurais que tenham aderido ao programa, como premissa básica, 

atendimento a essa exigência legal, de âmbito do governo federal, abrangente a 

todas as propriedades rurais do país. 

 

Figura 5 - Regularização do CAR 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Visando estabelecer uma lógica cronológica das atividades para aplicação 

dos questionários, campanhas de coleta de solo e água, análises e elaboração dos 

relatórios, projetos e levantamentos de campo, devolutiva dos planos de adequação, 

implantação das estruturas rurais, implantação de hortas, pomares, tratos e culturas, 

apoio da ATER, regularização do CAR, entrega de máquinas e equipamentos e 

demais atividades, podemos demonstrá-la na Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 - Adaptado de “Linha do tempo ISA/PASEA” 

 
Fonte: Fundação Renova, 2017 
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4.2.1 Aplicação dos questionários 

 

 A aplicação dos questionários seguiu um cronograma alinhado com a 

implantação do PASEA para avaliar a evolução do estabelecimento rural na medida 

que o mesmo estivesse retomando sua atividade. Num primeiro momento esse 

cenário já seria passível de ser medido em meados de 2020, mas tanto as ações do 

PASEA quanto a realização da reaplicação dos questionários precisaram ser 

paralisadas, em função da pandemia de COVID-19. Assim, tal ação foi retomada no 

fim de 2021, o que permitiu o levantamento de dados que definiu nossa amostra 

para avaliação dos resultados como proposto nos objetivos. 

O passo a passo para aplicação dos questionários passa por uma etapa de 

capacitação dos aplicadores, levantamentos de campo, que incluem a aplicação dos 

questionários com visita ao estabelecimento rural, levantamento de informações de 

campo relacionadas a área, coleta e monitoramento de parâmetros necessários para 

a análise desse estabelecimento rural e elaboração de relatório analítico combinando 

todos esses dados, gerando o Índice de Sustentabilidade. 

Para a correta aplicação do questionário, que se trata de um formulário 

eletrônico, e determinação dos indicadores, foi elaborado um guia para capacitação 

dos aplicadores, com detalhamento do formulário, pontos mais relevantes, 

esclarecimento das principais dúvidas, nivelamento avançado acerca das fórmulas 

nele utilizadas, apresentação de um banco de dados e um estudo de caso, ilustrando 

um exemplo da entrevista e comportamentos desejáveis na visita de campo. 

 

4.2.2 Resultado da aplicação do ISA e elaboração do PASEA 

 

 Os resultados da aplicação do ISA precisaram ser primeiramente aplicados 

em um mapa do empreendimento que propicie observar qual a área do mesmo, 

localização e disponibilidade de água, todos os tipos de vegetação, culturas, acessos 

e outros aspectos de uso e ocupação do solo (Figura 7). 

Então, o sistema ISA, através de seu formulário eletrônico, já utilizado na 

coleta de dados, que combina resultados de pesquisas de campo e entrevistas 

(Figura 8), gera automaticamente, através de média aritmética simples, o Indicador 

de Sustentabilidade. Todos eles representam notas entre 0 e 1 em que 0,7 significa 
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alcançar o limiar de sustentabilidade (Figura 9). Os relatórios ISA dos 

estabelecimentos que compõem a amostra dessa pesquisa farão parte do anexo. 

 

Figura 7 - Croqui do imóvel rural 

 
Fonte: Fundação Renova, 2021. 

 

Figura 8 - Indicador de Gestão do Empreendimento 

 
Fonte: Fundação Renova, 2021. 
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Figura 9 - Índice de Sustentabilidade do Empreendimento 

 
Fonte: Fundação Renova, 2021. 

 

O passo seguinte é a elaboração do PASEA e consiste em visitas de campo, 

entrevistas, reuniões e elaboração de projetos com o objetivo de, a partir dos 

relatórios do ISA, tendo o produtor como protagonista, participando ativamente de 

todo processo, integrar a necessidade do estabelecimento a ações de melhores 

práticas ambientais e sociais, com resultados econômicos efetivos e sustentáveis 

(Figuras 11). 

A “cartilha do PASEA”, como é conhecida na Fundação Renova e pelos 

proprietários dos estabelecimentos rurais atingidos pelo programa de retomada das 

atividades agropecuárias é um documento complexo, com diagnósticos detalhados, 

com histórico, manifestações espontâneas dos proprietários e respostas a essas 

manifestações, projetos, orientação técnica, termos de adesão e anuência, dentre 

outras documentações e as cartilhas dos estabelecimentos que fazem parte dessa 

pesquisa farão parte do anexo.  
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Figura 10 - Devolutiva do PASEA 

 
Fonte: Fundação Renova, 2018. 

 

Figura 11 - Formato da cartilha do PASEA 

 
Fonte: Fundação Renova, 2018. 
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Figura 12 - Mapa do PASEA, Fundação Renova, 2018. 

 
Fonte: Fundação Renova, 2018. 

 

Figura 13 - Projeto de curral do PASEA, Fundação Renova, 2018. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2018. 
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Figura 14 - Retomada das atividades agropecuárias, implantação de galinheiro, 

Fundação Renova, 2021. 

 
Fonte: Fundação Renova, 2018. 

 

4.3 Matrizes comparativas para análise evolutiva dos estabelecimentos rurais 

 

 O conjunto de vinte e um indicadores do ISA é agrupado em sete subíndices 

que compreendem as dimensões socioeconômica e ambiental dos estabelecimentos 

rurais. A seguir quadro que demonstra como se dá esse agrupamento de 

indicadores, dando destaque àqueles que são melhor explorados nessa pesquisa 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Descrição dos sete subíndices e dos indicadores, destaque aos 

interesses da pesquisa, em vermelho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de  Informe Agropecuário, 2012. 

 

 O que intentamos explanar no quadro acima, além da apresentação da 

sistemática de combinação dos indicadores, é o direcionamento seletivo a cinco 

subíndices que nos permitem observar o comportamento dos estabelecimentos 

rurais, após a implantação das ações de adequação para retomada das atividades 

agropecuárias, dando maior ênfase a melhoria da capacidade administrativa dos 

mesmos e seus reflexos na conservação, uso e manejo dos recursos naturais. 

 A seguir apresentamos matrizes, binárias, quantitativas, que demonstram o 

cenário dos estabelecimentos rurais envolvidos na amostragem da primeira pesquisa 

e, na sequência, outra matriz desses mesmos estabelecimentos rurais na segunda 

pesquisa. 
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Como pôde ser observado, houve uma evolução de todos os 

estabelecimentos pesquisados. Todavia, na representação proposta fica 

demonstrado que não houve atingimento da meta estabelecida para 0,7 (limiar de 

sustentabilidade). 

Ainda buscando compreender o comportamento dos estabelecimentos rurais 

pesquisados com a implementação de parte das ações propostas no PASEA, já 

nessa segunda coleta de dados, elaboramos uma segunda matriz, qualitativa, onde 

podemos avaliar quais índices avançaram, mesmo estando abaixo do limiar de 

sustentabilidade. Apresentamos tal matriz a seguir com a mesma dinâmica, em dois 

momentos, mas também segregando os três aspectos destacados, o subíndice que 

demonstra combinações de alguns aspectos socioeconômicos ou ambientais, 

apenas os aspectos socioeconômicos e apenas os aspectos ambientais. 
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4.4 Mapas comparativos referenciados no ZAP 

 

 Baseando-se no Zoneamento Ambiental Produtivo da Bacia Hidrográfica do 

Rio Gualaxo do Norte, que foi desenvolvido pela EMATER e dividindo-se em três 

temas: Uso e ocupação do solo, disponibilidade hídrica da bacia e caracterização da 

paisagem, desenvolvemos mapas, também desta bacia hidrográfica, mas com foco 

na área impactada, onde estão localizados os estabelecimentos rurais atendidos 

pelo PASEA. 

 Essa observação demonstrada nesses mapas se dará em dois momentos 

distintos, representativos e alinhados com a execução da aplicação dos 

questionários do ISA: 2017 e 2021. 

 Para elaboração desses mapas, desenvolvidos no aplicativo ArcMap, versão: 

10.8.1, do pacote do programa ArcGIS, foram adquiridas ortofotos RGB e NIR, 

obtidas por Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) (conhecidas como drones) 

asa fixa de alta performance, ECHAR 20C, com payload câmera GBNir IS / RGB-

524A e câmera RGB IS / RGB-524A, e fotos panorâmicas RGB, obtidas por RPA 

multirotores, Phantom 4 Pro com Nir e Mavic Pro (imagens), conforme ilustrado na 

Figura 15.  

 

Figura 15 – Aeronaves e plano de voo 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Esse monitoramento reunirá uma base de dados capaz de subsidiar outras 

análises que, associadas, permitirão verificar ou não a eficiência das ações 

implantadas. 

 De modo a permitir uma melhor visualização nos mapas e em gráficos, dos 

resultados alcançados, baseado nas tabelas de atributos das bases de dados que 

compõem os mapas, agrupamos subclasses, em diferentes níveis (I, II e III), em 
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classes (Quadros 2 e 3). Tais tabelas de atributos, em sua integralidade, são 

apresentadas no Apêndice. 

 

Quadro 2 - Composição das classes a partir das tabelas de atributos dos mapas 
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Quadro 3 - Composição das classes do mapa de Áreas Antropizadas e 
Conservadas, a partir da tabela de atributos 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Os resultados da inovação dos negócios rurais da sub-bacia do rio Gualaxo 
do Norte 
 
 O conceito de inovação, de acordo com Schumpeter, 1982, é “uma mudança 
espontânea e descontinuada dos canais de fluxo, que altera e desloca para sempre 
o estado de equilíbrio previamente existente” e, no caso apresentado nessa 
pesquisa, se relacionaria diretamente com mudanças de caráter estrutural de toda 
uma região e sua história. Não apenas na infraestrutura dos estabelecimentos, mas, 
principalmente, no modo de conduzir esses negócios. 
 Ao citarmos o poder da mudança através de um processo em andamento, 
com uma meta ainda por alcançar, oferecemos a oportunidade de avaliação deste, 
admitindo que ele é passível de adaptações e melhorias. 
 A pesquisa conseguiu demonstrar que 34% dos doze estabelecimentos 
pesquisados na primeira coleta de dados conseguiu índice de sustentabilidade, nota 
acima de 0,7, nos 21 indicadores. Do total de 252 indicadores, 86 alcançaram tal 
nota, como pode ser observado na figura 16.  
 

Figura 16 – Indicadores ISA, primeira coleta 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Já na segunda coleta de dados, ilustrada pela figura 17 a seguir, os mesmos doze 
estabelecimentos tiveram 46% de notas dentro do índice de sustentabilidade, com 
115 notas acima de 0,7 em 252 indicadores pesquisados. 
 
 
 
 
 
 

252

86

Indicadores
ISA Primeira Coleta

Total Índice de Sustentabilidade

34%
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  Figura 17 – Indicadores ISA, segunda coleta 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
 Nunca é demais ressaltar que o índice de Sustentabilidade não foi alcançado 
nessa etapa do trabalho que vem sendo executado pela Fundação Renova na sub-
bacia do rio Gualaxo do Norte, mas todos os estabelecimentos rurais evoluíram suas 
notas. Em média, os estabelecimentos elevaram as notas do índice de 
sustentabilidade em 0,11 pontos, o que representa 23% de aumento da nota geral. 

Um dado que chama a atenção é o discreto aumento das notas, dentro do 
índice de sustentabilidade nos subíndices. Como já mencionado na metodologia, os 
subíndices são agrupamentos de alguns dos vinte e um indicadores em categorias 
que ajudam a compreender melhor aspectos socioeconômicos e ambientais. Nesse 
quesito tivemos apenas quatro novas notas maiores ou iguais a 0,7, mas dessas, 
75% dizem respeito aos subíndices “Manejo dos Sistemas de Produção” e “Ecologia 
da Paisagem Agrícola”. Esses subíndices estão diretamente ligados a indicadores 
ambientais e tendem a denotar uma mudança de cultura organizacional, que até 
então, via tal aspecto como uma dificuldade para o negócio. 
 Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), gerenciar a inovação passa por planejar, 
melhorar, checar e analisar os processos para concepção da inovação, assim como 
fomentar seu surgimento dentro do estabelecimento.  

Observamos tal efeito nos resultados obtidos ao aplicar o PASEA, dentro da 
sistemática de medidas propostas pelo ISA. Nele, como citado na metodologia, o 
produtor rural é envolvido em toda cadeia de construção das propostas, sua 
execução, checagem e resultado final, que pode ser reavaliado e melhorado. O 
produtor também participou da escolha de novas oportunidades de negócio, parte da 
estratégia de diversificação da matriz atual dos mesmos, buscando novas 
oportunidades. Assim chegamos a outra nota que melhorou, alcançando 0,7, dentro 
dos subíndices, no quesito “Balanço Econômico”. Considerado um subíndice ligado a 
indicadores voltados aos aspectos socioeconômicos, esse subíndice alerta para um 
importante ponto de melhoria, a capacitação dos produtores, voltada para o seu 
negócio. 

252

115

Indicadores
ISA Segunda Coleta

Total Índice de Sustentabilidade

46%
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5.2 Relações comparativas relacionadas ao ISA 
  
 Em um trabalho que está ainda em andamento e tem potencial de alcançar 
todos os seus objetivos ou mesmo, regredir, é oportuno observar, indiferente das 
metas traçadas, qual o volume de evolução ou involução, seus bons resultados ou 
oportunidades de melhoria. 
 Assim, sabendo que o índice de sustentabilidade não foi alcançado, apesar de 
sinais de melhora de modo geral, vamos detalhar como está a cena de cada aspecto 
avaliado, socioeconômico e ambiental e alguns subíndices, escolhidos de acordo 
com sua relevância para os objetivos propostos. 
 

O desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade é 
importante e necessário para uma abordagem global dos 
processos que determinam uma dada realidade. Uma vez 
que a visão tecnológica determinista avalia somente os 
impactos isolados, e as soluções apresentadas são, portanto, 
também isoladas (EMBRAPA, 2003).  

 
 Então, considerando aspectos globais, apresentados na figura 18, temos 
números gerais de melhora em 82% dos indicadores do subíndice. Nesse quesito 
tivemos melhoria de 91% em quatro dos cinco quesitos “Balanço Econômico”, 
“Gestão do Estabelecimento”, “Manejo dos Sistemas de Produção” e “Ecologia da 
Paisagem Agrícola”. Isso representa melhoria na capacidade de gerir o negócio e em 
aspectos ambientais. 
 
  Figura 18 – Subíndices ISA Qualitativa 

 
  Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

Analisando separadamente dados socioeconômicos podemos observar uma 
melhoria de 56,17% nas respostas. Por convenção, estamos incluindo como piora os 

Piora Melhora

9

51

SUBÍNDICES
ISA QUALITATIVA

82%
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dados em estabilidade. As pesquisas dos aspectos ambientais tiveram melhoria em 
46% das respostas. 
 Apesar de apontar para melhora, tanto de aspectos socioeconômicos quanto 
ambientais, é satisfatório concluir que tem sido dada maior relevância a aspectos 
ambientais, tidos pelos proprietários como barreira para seu negócio e, por isso, 
objeto dessa pesquisa. 
 Também é válido ratificar a capacitação como oportunidade de melhoria, 
apesar do percentual ligeiramente em alta apresentado no aspecto socioeconômico. 
 Segundo EMBRAPA, 2003, o ISA “...possibilita a identificação de lacunas de 
conhecimento na pesquisa básica, tornando-se, portanto, um instrumento norteador 
de identificação de demandas prioritárias. ” Ou seja, a pesquisa ora apresentada e a 
análise dos dados dela recolhidos demonstram o mapeamento das lacunas e a 
identificação de demandas, mesmo atestando melhoria do sistema como um todo. 
 
5.3 Relações comparativas referenciadas no ZAP 
 
 Dividiremos a análise dos mapas gerados como pensado no ZAP 
desenvolvido pela EMATER: Uso e Ocupação do Solo, Áreas Conservadas e 
Antropizadas e Disponibilidade Hídrica na Sub-bacia do rio Gualaxo do Norte. 
 Importante destacar que o trabalho desse ZAP desenvolvido pela EMATER 
contempla toda área da sub-bacia e tem o objetivo de diagnosticar a situação desses 
temas e embasar ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, 
sustentável, da região. 
 No caso do trabalho desenvolvido para essa pesquisa, apresentamos 
exclusivamente a área afetada pela lama, decorrente do acidente com o rompimento 
da barragem de Fundão, em dois momentos, 2017 e 2021, de modo a propiciar a 
comparação entre os resultados alcançados com a implantação do sistema 
ISA/PASEA. 
 Ainda vale ressaltar que no trabalho do ZAP, segundo EMATER, 2017, “o 
estudo de Uso e Ocupação do Solo da sub-bacia hidrográfica do rio Gualaxo do 
Norte foi obtido pelo uso das imagens de satélite Sentinel 2 e do Google Earth.” 
 Para o desenvolvimento do mapa de Áreas Conservadas e Antropizadas 
foram utilizadas imagens do satélite Sentinel 2, obtidas em agosto de 2016, 
detalhadas em observações de campo conduzidas por equipe interdisciplinar da 
EMATER, IGAM e Fundação Renova (EMATER, 2017). 
 Por fim, para a análise da disponibilidade hídrica da sub-bacia do rio Gualaxo 
do Norte foram utilizados dados de usuários de água de cadastro de uso 
insignificante e outorga, disponibilizados pela SEMAD nos anos de 2015/2016, além 
das informações do “Estudo regionalizado de vazão para o aprimoramento do 
processo de outorga no Estado de Minas Gerais”, realizado pela UFV e IGAM 
(EMATER, 2017). 
 Como já destacado na metodologia dessa pesquisa, os dados que 
discutiremos foram extraídos de imagens obtidas com uso de drones (RPA). 
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5.3.1 Uso e Ocupação do Solo 
 
 Em números gerais, considerando os dados da tabela de atributos dos mapas 
gerados, “Uso e Ocupação do Solo da Sub-bacia do Rio Gualaxo do Norte (2017)” e 
“Uso e Ocupação do Solo da Sub-bacia do Rio Gualaxo do Norte (2021)”, tivemos 
resultados que tendem a demonstrar avanço em aspectos alinhados ao objetivo 
dessa pesquisa, tais como o aumento em 4% das áreas de agricultura, 
representando a retomadas das atividades agropecuárias. Também foi possível 
observar uma regressão da ordem de 0,32% nas áreas de pastagem, indicando uma 
nova realidade com uso das mesmas para reflorestamento. Completando a análise 
do uso do solo para a atividade agropecuária, podemos observar a implantação de 
859 intervenções de infraestrutura nos estabelecimentos afetados em toda sub-bacia 
do rio Gualaxo do Norte e ainda a construção de 289 barraginhas, com área 
aproximada de 32,5 ha. Essas estruturas são novas e, entre outras, contam com 
cochos, bebedouros, currais, galinheiros, chiqueiros, paióis, mata-burros e cômodos 
comerciais. 
 Considerando a melhoria das condições ambientais associadas a essa 
retomada das atividades agropecuárias vale ressaltar o incremento em 8,98% da 
disponibilidade de água, bem como o aumento em 5,46% das florestas em estágio 
médio/avançado. Dados que são denotados na figura 19. 
 
  Figura 19 – Uso e Ocupação do Solo 

 
  Fonte: Autoria própria, 2022. 
 
5.3.2 Áreas Conservadas e Antropizadas 
 
 De acordo com a finalidade observada para atendimento aos objetivos da 
pesquisa, nos mapas “Áreas Conservadas e Antropizadas na Sub-bacia do Rio 
Gualaxo do Norte (2017)” e “Áreas Conservadas e Antropizadas na Sub-bacia do Rio 
Gualaxo do Norte (2021)”, foram agrupadas subclasses em quatro classes 
representativas com os seguintes resultados: Água, aumento de 8,98% na 
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disponibilidade do recurso. Área Antropizada, que conta com todas as atividades 
desenvolvidas pelo homem, tais como culturas perenes e anuais, silvicultura e 
pastagens, aumento de 1,75%. Vegetação Florestal, que conta com as florestas em 
estágio médio/avançado ou áreas de vegetação arbórea, aumento de 8,66% de 
área. E, por fim, Vegetação em recuperação, com florestas em estágio inicial, áreas 
de vegetação herbácea ou arbustiva, com redução de 3,44% de sua área, podendo 
indicar uma consolidação das áreas plantadas. Dados demonstrados na figura 20. 
 
 Figura 20 – Áreas Conservadas e Antropizadas 

 
  Fonte: Autoria própria, 2022. 
 
5.3.3 Disponibilidade Hídrica 
 
 Nesses mapas, “Disponibilidade Hídrica na Sub-bacia do Rio Gualaxo do 
Norte (2017)” e “Disponibilidade Hídrica na Sub-bacia do Rio Gualaxo do Norte 
(2021)”, apresentamos de forma direta o trabalho implantado com a recuperação dos 
afluentes do rio Gualaxo do Norte afetados pelo rompimento da barragem de 
Fundão, nas áreas de interesse dessa pesquisa, que somam 93 alfuentes e a 
recuperação de 513 nascentes na mesma área. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para um pequeno agricultor na sub-bacia do rio Gualaxo do Norte, em 
condições normais, sua atividade já conta com os desafios que assolam todos os 
trabalhadores rurais da agricultura familiar no Brasil. O acidente com a barragem de 
Fundão apenas representou um elemento novo e assustador a ser incluído na pauta 
de dificuldades desses empreendedores. Com o discurso de retomada das 
atividades agropecuárias num patamar igual ou melhor que antes do acidente, esses 
camponeses começaram seu envolvimento com a Fundação Renova mas com uma 
contrapartida geralmente rechaçada pela grande maioria, a regularização ambiental 
desses estabelecimentos rurais. 
 Sempre tratada como empecilho, a regularização ambiental segue 
despertando a desconfiança dessas mulheres e homens do campo na porção mais a 
montante da bacia do Rio Doce. Para eles, estabelecer Áreas de Preservação 
Permanente – APP´s de toda natureza, regularizar o Cadastro Ambiental Rural – 
CAR e sua Reserva Legal – RL soa com o mesmo tom de perda de área produtiva e 
dificuldade em restabelecer no futuro a mesma condição de manejo dessas áreas 
sem ser importunado pelos órgãos ambientais competentes. 
 Nesse sentido, o trabalho de educação ambiental, comunicação e capacitação 
pode ser apontado como o ponto máximo dessa dissertação, tanto para resultados 
positivos, quanto para oportunidades de melhoria. 
 Nos resultados discutidos no item anterior é frequente a observação do fator 
convencimento nas tratativas pró resultado e ele é determinante pensando na 
continuidade do projeto. Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) o desenvolvimento de 
uma gestão da inovação eficaz passa e apoia-se na compreensão das estruturas e 
atitudes de administração que mais combinem com a feição do negócio. Assim, 
redefinir necessidades e realinhar objetivos tornou-se fundamental para o sucesso 
da aplicação dos recursos e refletiu-se em adesão. 
 Fica claro nos resultados obtidos que apenas dotar os estabelecimentos rurais 
de infraestrutura não é o suficiente para garantir aos produtores rurais a melhor 
performance do seu negócio nem tampouco a consolidação da preservação de seus 
recursos naturais, parte essencial desse processo. 
 Assim, com os produtos gerados nessa dissertação foi possível levar aos 
doze produtores rurais escolhidos como universo amostral de mesma, através dos 
mapas, planilhas e quadros gerados um cenário de oportunidades, em seus 
estabelecimentos, na bacia como um todo, dentro de seus pontos de melhoria e, até, 
dentro de seus pontos positivos, já que fica comprovado que grande parte dos 
estabelecimentos carece de uma gestão mais aberta a recursos advindos de 
financiamentos que foram facilitados pela regularização ambiental dos mesmos e/ou 
por uma maior capacitação da mão-de-obra para assuntos relacionados diretamente 
ao gerenciamento do negócio. 
 Por fim, é satisfatório observar a ampliação da disponibilidade dos recursos 
naturais de um modo naturalmente integrado a rotina dos estabelecimentos rurais. 
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ANEXOS 
 
 

RELATÓRIOS ISA 
 

ISA - ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    22/02/2017    

TÉCNICO     
Breno de Almeida Neves 

MUNICÍPIO     Barra Longa    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Ana Felipe Martins Carneiro 

  
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3105707 Ana Felipe Martins 

22/02/17 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   34,60 
Nº de módulos fiscais rurais   1,33 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,47 

 
TOTAL DE INDICADORES 

AVALIADOS   21 
Desvio - padrão    0,29 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,47 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,56 

Balanço social    0,59 

Gestão do estabelecimento   0,16 

Capacidade produtiva do solo   0,51 

Qualidade da água    0,75 

Manejo dos sistemas de produção  0,40 

Ecologia da paisagem agrícola   0,49 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    1,00 

2.Diversificação da renda   0,52 

3.Evolução patrimonial    0,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,47 

6.Escolaridade, capacitação   0,61 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,07 

9.Gestão da informação   0,20 

10.Gerenciamento de resíduos   0,14 

11.Segurança do trabalho   0,23 

os
 

am
bi

en 12.Fertilidade do solo    0,51 

13.Qualidade da água    0,49 
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14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,70 

16.Práticas de conservação   0,23 

17.Estradas    0,26 

18.Vegetação nativa    0,69 

19.APPs     0,35 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,24 

 

 
 

 

0,0

1,0
Balanço econômico

Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do solo

Qualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0

1,0
1.Produtividade

2.Diversificação da
renda

3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade,
capacitação

7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
informação

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área total) 2,0% 

Área com vegetação nativa (% área total)   98,0% 

APPs (% área total)    35,9% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área total)  3,4% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,56 
Área com vegetação nativa excedente a RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   2 

Fragmentos de veg. nativa - conexão com vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    3 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,60 0,7 0,88 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,30 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,10 0,7 0,47 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,80 0,7 0,65 
Potássio trocável (mg dm-3)   37,00 0,7 0,46 
Acidez ativa (pH)    5,80 0,7 0,91 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,20 0,7 0,60 
CTC efetiva (cmolc dm-

3)    2,20 0,7 0,48 
Saturação por bases (%)   36,00 0,7 0,54 

 
 
 
 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Patronal 

 Idade do proprietário (anos)    117 

Nº  de integrantes com vínculo direto   3 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          35.040,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            2.920,00 

Renda bruta do empreendimento 
(R$/ha/ano)  R$            1.012,72 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            2.253,33 

Renda bruta total (dento e fora do 
emp.) (R$/mês)     R$            5.173,33 

Proporção da principal atividade/renda 
bruta   56,4% Bovinocultura 

de Leite 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          31.700,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$            6.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          52.800,00   

Valor de referência da terra na região 
(R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        609.348,20 
Média anual da evolução patrimonial total 

(%)  0,0% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 
terra) (%) 3,0% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada 
(L/ha/ano)  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA - ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    31/01/2017    

TÉCNICO     
Rodrigo Modesto 

Junqueira 
MUNICÍPIO     Barra Longa    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Guaracho 

PRODUTOR     
Antônio Valle 

   
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3105707AntônioValle16 

02 2017 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   89,60 
Nº de módulos fiscais rurais   3,45 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 253,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,48 

 
 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,29 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,48 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,62 

Balanço social    0,56 

Gestão do estabelecimento   0,31 

Capacidade produtiva do solo   0,44 

Qualidade da água    0,76 

Manejo dos sistemas de produção  0,18 

Ecologia da paisagem agrícola   0,56 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,55 

2.Diversificação da renda   0,77 

3.Evolução patrimonial    0,47 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,62 

6.Escolaridade, capacitação   0,67 

7.Qualidade do emprego gerado   0,39 

8.Gestão do empreendimento   0,20 

9.Gestão da informação   0,20 

10.Gerenciamento de resíduos   0,13 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,44 

13.Qualidade da água    0,52 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,00 
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16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,21 

18.Vegetação nativa    0,74 

19.APPs     0,05 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,47 

 

 
 

 
 

0,0

1,0
Balanço econômico

Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do soloQualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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1,0
1.Produtividade

2.Diversificação da
renda

3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade,
capacitação

7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
informação

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 79,5% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   20,5% 

APPs (% área total)    5,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  1,7% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   1,49 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 0,53 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,00 0,7 0,67 
Fósforo disponível (mg dm-3)   0,90 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,50 0,7 0,55 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,60 0,7 0,56 
Potássio trocável (mg dm-3)   30,00 0,7 0,39 
Acidez ativa (pH)    5,90 0,7 0,96 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,65 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,30 0,7 0,50 

Saturação por bases (%)   35,00 0,7 0,53 
 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
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13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    79 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   1 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          68.400,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            5.700,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              199,65 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            3.374,00 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            9.074,00 

Proporção da principal atividade/renda bruta   33,1% Pecuaria 
Leite Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        315.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          15.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$        128.650,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$     1.755.790,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  6,6% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) -0,5% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    07/02/2017    

TÉCNICO     
Rodrigo Modesto 

Junqueira 
MUNICÍPIO     Barra Longa    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
José Geraldo Carneiro 

  
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3105707Zé de Landa 07 

02 2017 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   30,29 
Nº de módulos fiscais rurais   1,16 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,61 

 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,25 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,61 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,75 

Balanço social    0,75 

Gestão do estabelecimento   0,56 

Capacidade produtiva do solo   0,25 

Qualidade da água    0,80 

Manejo dos sistemas de produção  0,54 

Ecologia da paisagem agrícola   0,46 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,85 

2.Diversificação da renda   0,67 

3.Evolução patrimonial    0,77 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,74 

6.Escolaridade, capacitação   0,83 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,34 

9.Gestão da informação   0,95 

10.Gerenciamento de resíduos   0,26 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,25 

13.Qualidade da água    0,60 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,55 

16.Práticas de conservação   0,34 

 

 

 

 



66 
 

17.Estradas    0,72 

18.Vegetação nativa    0,70 

19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,44 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 88,0% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   11,7% 

APPs (% área total)    15,1% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,1% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,62 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    2 

Área com irrigação (ha)    3,5 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,40 0,7 0,50 
Fósforo disponível (mg dm-3)   0,90 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,14 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,20 
Potássio trocável (mg dm-3)   23,00 0,7 0,32 
Acidez ativa (pH)    4,80 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,80 0,7 0,34 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,10 0,7 0,30 

Saturação por bases (%)   5,00 0,7 0,14 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    68 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          28.800,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            2.400,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              950,96 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            3.333,33 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            5.733,33 

Proporção da principal atividade/renda bruta   41,9% Gado de 
Leite Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          74.500,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          12.300,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$        106.700,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        651.351,61 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  16,0% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) 5,7% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA 

APLICAÇÃO    15/02/2017    
TÉCNICO     

DANIEL ALVES GONÇALVES 
MUNICÍPIO     Barra Longa    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio Gualaxo 
PRODUTOR     

JOSÉ HIGINO GOMES DA COTA 
 

CÓDIGO DO 
ESTABELECIMENTO   3105707JOSEHIGINO15022017 

 Área total do estabelecimento 
(ha)   26,60 

Nº de módulos fiscais rurais   1,02 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,55 

 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,29 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,55 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,71 

Balanço social    0,71 

Gestão do estabelecimento   0,28 

Capacidade produtiva do solo   0,48 

Qualidade da água    0,79 

Manejo dos sistemas de produção  0,45 

Ecologia da paisagem agrícola   0,52 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,75 

2.Diversificação da renda   0,78 

3.Evolução patrimonial    0,72 

4.Grau de endividamento   0,60 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,61 

6.Escolaridade, capacitação   0,81 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,19 

9.Gestão da informação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,23 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,48 

13.Qualidade da água    0,58 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,44 
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16.Práticas de conservação   0,11 

17.Estradas    0,80 

18.Vegetação nativa    0,88 

19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,49 
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Aspectos socioeconômicos
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 

total) 81,0% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   19,0% 

APPs (% área total)    17,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,1% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,55 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   4 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   não 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,10 0,7 1,00 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,10 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,70 0,7 0,35 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,45 
Potássio trocável (mg dm-3)   50,00 0,7 0,56 
Acidez ativa (pH)    5,20 0,7 0,40 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,53 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,60 0,7 0,39 

Saturação por bases (%)   22,00 0,7 0,34 
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12.Fertilidade do
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13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 

RURAL 
Posse da terra    não é proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 
 Idade do proprietário (anos)    57 

Nº  de integrantes com vínculo direto   3 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          68.000,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            5.666,67 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$            2.556,39 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            1.200,00 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            6.866,67 

Proporção da principal atividade/renda bruta   72,8% PECUARIA 
LEITE Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        225.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          33.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$        136.400,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        764.604,50 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  16,3% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) 6,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA 

APLICAÇÃO    
22/02/2017 

   
TÉCNICO     Breno de Almeida Neves 

MUNICÍPIO     
Barra Longa 

   
PRINCIPAL CURSO 

D'ÁGUA   Rio Gualaxo do Norte 
PRODUTOR     

Maria Margarida Gonçalves 
  

CÓDIGO DO 
ESTABELECIMENTO   

3105707 Maria Margarida 
Gonçalves 22/02/2017 

 Área total do 
estabelecimento (ha)   4,50 

Nº de módulos fiscais rurais   0,17 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,45 

 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,31 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,45 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,47 

Balanço social    0,57 

Gestão do estabelecimento   0,21 

Capacidade produtiva do solo   0,25 

Qualidade da água    0,71 

Manejo dos sistemas de produção  0,50 

Ecologia da paisagem agrícola   0,45 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade     
2.Diversificação da renda   0,10 

3.Evolução patrimonial    0,60 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,32 

6.Escolaridade, capacitação   0,70 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,14 

9.Gestão da informação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,00 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,25 

13.Qualidade da água    0,41 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,64 
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16.Práticas de conservação   0,10 

17.Estradas    0,76 

18.Vegetação nativa    0,75 

19.APPs     0,20 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,17 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 85,6% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   14,2% 

APPs (% área total)    25,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,0% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,09 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   1 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,50 0,7 0,53 
Fósforo disponível (mg dm-3)   0,80 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,14 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,10 
Potássio trocável (mg dm-3)   16,00 0,7 0,25 
Acidez ativa (pH)    4,40 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   1,70 0,7 0,04 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,80 0,7 0,42 

Saturação por bases (%)   2,00 0,7 0,11 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Patronal 

 Idade do proprietário (anos)    86 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$                     - 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$                     - 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$                     - 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            1.015,08 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            1.015,08 

Proporção da principal atividade/renda bruta   0,0% Não tem 
atividade Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$                  0,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$                  0,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$                     -   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$          67.500,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  25,0% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) 0,0% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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Indicadores de fertilidade do solo
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ISA – ÍNDICES 
 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    22/02/2017    

TÉCNICO     
Breno de Almeida Neves 

MUNICÍPIO     Barra Longa    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio Gualaxo do Norte 
PRODUTOR     

Melquiades Eulalio 
   

CÓDIGO DO 
ESTABELECIMENTO   

3105707 Melquiades Eulalio 
22/02/2017 

 Área total do estabelecimento 
(ha)   8,36 

Nº de módulos fiscais rurais   0,32 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 17,50 
 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,31 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,55 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,81 

Balanço social    0,59 

Gestão do estabelecimento   0,48 

Capacidade produtiva do solo   0,24 

Qualidade da água    0,68 

Manejo dos sistemas de produção  0,41 

Ecologia da paisagem agrícola   0,43 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,68 

2.Diversificação da renda   0,57 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   1,00 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,67 

6.Escolaridade, capacitação   0,74 

7.Qualidade do emprego gerado   0,35 

8.Gestão do empreendimento   0,40 

9.Gestão da informação   0,55 

10.Gerenciamento de resíduos   0,27 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,24 

13.Qualidade da água    0,36 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,36 

16.Práticas de conservação   0,10 

17.Estradas    0,76 

18.Vegetação nativa    0,91 
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19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,11 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 99,7% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   0,3% 

APPs (% área total)    23,0% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  4,3% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,28 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   1 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,40 0,7 0,50 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,10 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,14 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,20 
Potássio trocável (mg dm-3)   16,00 0,7 0,25 
Acidez ativa (pH)    4,70 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   1,40 0,7 0,11 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,60 0,7 0,39 

Saturação por bases (%)   4,00 0,7 0,13 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    62 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   1 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          51.322,50 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            4.276,88 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$            1.984,63 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            3.330,17 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            7.607,04 

Proporção da principal atividade/renda bruta   21,0% Bovinocultura 
de Leite Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        109.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          11.600,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          59.600,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        305.600,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  1,7% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) -4,7% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    

07/03/2017 
   

TÉCNICO     Breno de Almeida Neves 
MUNICÍPIO     Barra Longa    

PRINCIPAL CURSO 
D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Terezinha de Jesus da Cruz Carneiro 

CÓDIGO DO 
ESTABELECIMENTO   

3105707 Terezinha de Jesus da 
Cruz Carneiro 07/03/2017 

 Área total do 
estabelecimento (ha)   1,99 
Nº de módulos fiscais 

rurais   0,08 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,38 
 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,29 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,38 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,39 

Balanço social    0,40 

Gestão do estabelecimento   0,21 

Capacidade produtiva do solo   0,58 

Qualidade da água    0,80 

Manejo dos sistemas de produção  0,38 

Ecologia da paisagem agrícola   0,28 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,00 

2.Diversificação da renda   0,21 

3.Evolução patrimonial    0,65 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,36 

6.Escolaridade, capacitação   0,49 

7.Qualidade do emprego gerado   0,35 

8.Gestão do empreendimento   0,00 

9.Gestão da informação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,15 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,58 

13.Qualidade da água    0,59 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,55 
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16.Práticas de conservação   0,10 

17.Estradas    0,50 

18.Vegetação nativa    0,04 

19.APPs     0,33 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,05 
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Balanço econômico

Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do solo

Qualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0

1,0
1.Produtividade

2.Diversificação da
renda

3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade,
capacitação

7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
informação

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 100,0% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   0,0% 

APPs (% área total)    9,0% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  0,5% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,01 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   - 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos não 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,10 0,7 1,00 
Fósforo disponível (mg dm-3)   3,30 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   2,80 0,7 0,77 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   1,40 0,7 0,95 
Potássio trocável (mg dm-3)   84,00 0,7 0,78 
Acidez ativa (pH)    6,00 0,7 1,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    4,40 0,7 0,68 

Saturação por bases (%)   51,00 0,7 0,64 
 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Patronal 

 Idade do proprietário (anos)    77 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   2 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$                     - 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$                     - 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$                     - 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            1.905,08 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            1.905,08 

Proporção da principal atividade/renda bruta   0,0% Não tem 
atividade Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          50.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$                  0,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$            8.000,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$          78.775,01 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  -0,2% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) -0,8% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade

 



85 
 

ISA – ÍNDICES 
 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    07/02/2017    

TÉCNICO     
Marcos Mendes do Nascimento 

MUNICÍPIO     Mariana    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Antonio Cota de Oliveira 

  
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3140001 Antonio Cota de Oliveira 

07022017 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   184,06 
Nº de módulos fiscais rurais   9,20 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 240,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,53 

 
 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,28 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,53 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,59 

Balanço social    0,49 

Gestão do estabelecimento   0,60 

Capacidade produtiva do solo   0,44 

Qualidade da água    0,83 

Manejo dos sistemas de produção  0,22 

Ecologia da paisagem agrícola   0,54 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,49 

2.Diversificação da renda   0,60 

3.Evolução patrimonial    0,57 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,41 

6.Escolaridade, capacitação   0,70 

7.Qualidade do emprego gerado   0,35 

8.Gestão do empreendimento   0,49 

9.Gestão da informação   1,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,23 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,44 

13.Qualidade da água    0,67 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,22 
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16.Práticas de conservação   0,32 

17.Estradas    0,13 

18.Vegetação nativa    0,65 

19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,49 
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Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do solo

Qualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade,
capacitação

7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
informação

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 

total) 47,7% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   52,2% 

APPs (% área total)    12,3% 
Área a ser recuperada nas APPs (% 

área total)  3,7% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   6,77 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 59,24 

Nº de fragmentos com vegetação 
nativa   5 

Fragmentos de veg. nativa - conexão 
com vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    6 

Nº de nascentes    4 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    1 

Área com irrigação (ha)    - 
Problemas com abastecimento de 

água   sim 

 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,70 0,7 0,92 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,20 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,60 0,7 0,31 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,30 0,7 0,37 
Potássio trocável (mg dm-3)   47,00 0,7 0,54 
Acidez ativa (pH)    5,40 0,7 0,61 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,53 
CTC efetiva (cmolc dm-

3)    1,40 0,7 0,35 
Saturação por bases (%)   20,00 0,7 0,31 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    58 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   1 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          35.000,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            2.916,67 

Renda bruta do empreendimento 
(R$/ha/ano)  R$                82,54 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$                     - 

Renda bruta total (dento e fora do 
emp.) (R$/mês)     R$            2.916,67 

Proporção da principal atividade/renda 
bruta   100,0% Bovinocultura 

de corte 
(recria de 
novilhas) 

Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          35.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          58.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          49.000,00   

Valor de referência da terra na região 
(R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$     2.902.900,00 
Média anual da evolução patrimonial total 

(%)  20,7% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 
terra) (%) -1,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada 
(L/ha/ano)   

 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    

08/03/2017 
   

TÉCNICO     Marcos Mendes do Nascimento 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO 
D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Francisco Mourão da Costa 

  
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3140001 Fransisco Mourão da 

Costa 08032017 
 Área total do 

estabelecimento (ha)   42,00 
Nº de módulos fiscais rurais   2,10 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 120,00 

 
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  

0,43 
 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,25 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,43 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,53 

Balanço social    0,48 

Gestão do estabelecimento   0,24 

Capacidade produtiva do solo   0,32 

Qualidade da água    0,84 

Manejo dos sistemas de produção  0,27 

Ecologia da paisagem agrícola   0,44 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,43 

2.Diversificação da renda   0,40 

3.Evolução patrimonial    0,57 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,50 

6.Escolaridade, capacitação   0,58 

7.Qualidade do emprego gerado   0,35 

8.Gestão do empreendimento   0,14 

9.Gestão da informação   0,40 

10.Gerenciamento de resíduos   0,42 

11.Segurança do trabalho   0,00 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,32 

13.Qualidade da água    0,68 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,28 

16.Práticas de conservação   0,33 
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17.Estradas    0,18 

18.Vegetação nativa    0,70 

19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,35 
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Gestão do
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 92,1% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   7,4% 

APPs (% área total)    13,8% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  6,4% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   2,68 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    1 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,18 0,7 0,73 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,10 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,14 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,10 
Potássio trocável (mg dm-3)   20,00 0,7 0,29 
Acidez ativa (pH)    4,50 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   1,60 0,7 0,06 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,80 0,7 0,42 

Saturação por bases (%)   3,00 0,7 0,12 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Patronal 

 Idade do proprietário (anos)    82 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   2 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$            7.500,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              625,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$                46,30 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            2.000,00 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            2.625,00 

Proporção da principal atividade/renda bruta   23,8% Bovinocultura 
de corte Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$            8.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$                     - 

Animais (semoventes) (R$)    R$          15.000,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        653.000,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  21,2% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) -1,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    

08/02/2017 
   

TÉCNICO     Breno de Almeida Neves 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO 
D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Geraldo Pedro Gonçalves 

  
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3140001 Geraldo Pedro 
Gonçalves 08/02/2017 

 Área total do 
estabelecimento (ha)   3,03 

Nº de módulos fiscais rurais   0,15 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,44 

 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,27 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,44 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,48 

Balanço social    0,43 

Gestão do estabelecimento   0,30 

Capacidade produtiva do solo   0,50 

Qualidade da água    0,77 

Manejo dos sistemas de produção  0,36 

Ecologia da paisagem agrícola   0,43 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,53 

2.Diversificação da renda   0,10 

3.Evolução patrimonial    0,61 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,45 

6.Escolaridade, capacitação   0,49 

7.Qualidade do emprego gerado   0,35 

8.Gestão do empreendimento   0,14 

9.Gestão da informação   0,20 

10.Gerenciamento de resíduos   0,14 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,50 

13.Qualidade da água    0,53 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,28 

16.Práticas de conservação   0,10 
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17.Estradas    0,70 

18.Vegetação nativa    0,75 

19.APPs     0,05 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,20 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 82,1% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   17,3% 

APPs (% área total)    36,2% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,0% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,06 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   2 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,60 0,7 0,88 
Fósforo disponível (mg dm-3)   0,80 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,00 0,7 0,44 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,50 0,7 0,52 
Potássio trocável (mg dm-3)   64,00 0,7 0,65 
Acidez ativa (pH)    5,60 0,7 0,78 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,30 0,7 0,56 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,00 0,7 0,45 

Saturação por bases (%)   32,00 0,7 0,51 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    55 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   1 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$            1.701,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              141,75 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              561,39 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            2.437,00 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            2.578,75 

Proporção da principal atividade/renda bruta   5,5% Bovinocultura 
de Leite Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          11.500,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$                  0,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$            8.000,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$          63.300,01 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  16,0% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) 1,5% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    

14/02/2017 
   

TÉCNICO     Breno de Almeida Neves 
MUNICÍPIO     Mariana    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Marcio Amerri Ramos 

   
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3140001 Marcio Amerri Ramos 

14/02/2017 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   10,14 
Nº de módulos fiscais rurais   0,51 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,46 

 
 

TOTAL DE INDICADORES 
AVALIADOS   21 

Desvio - padrão    0,31 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,46 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,53 

Balanço social    0,60 

Gestão do estabelecimento   0,29 

Capacidade produtiva do solo   0,32 

Qualidade da água    0,89 

Manejo dos sistemas de produção  0,30 

Ecologia da paisagem agrícola   0,42 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,89 

2.Diversificação da renda   0,51 

3.Evolução patrimonial    0,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,44 

6.Escolaridade, capacitação   0,67 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,14 

9.Gestão da informação   0,20 

10.Gerenciamento de resíduos   0,10 

11.Segurança do trabalho   0,70 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,32 

13.Qualidade da água    0,77 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,44 

16.Práticas de conservação   0,10 
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17.Estradas    0,37 

18.Vegetação nativa    0,75 

19.APPs     0,02 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,19 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

0,0
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Balanço econômico

Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do soloQualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0
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renda

3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade,
capacitação

7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
informação

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

 



99 
 

 

  

 
 

Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 91,6% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   8,4% 

APPs (% área total)    24,1% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,8% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,27 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   2 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,20 0,7 0,73 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,20 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,14 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,20 
Potássio trocável (mg dm-3)   27,00 0,7 0,36 
Acidez ativa (pH)    4,80 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   1,20 0,7 0,18 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,50 0,7 0,37 

Saturação por bases (%)   4,00 0,7 0,13 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    não é proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Agricultura Familiar 

 Idade do proprietário (anos)    48 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          19.440,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            1.620,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$            1.917,16 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            1.300,00 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            2.920,00 

Proporção da principal atividade/renda bruta   55,5% Bovinocultura 
de Leite Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        110.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          11.500,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          36.800,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        289.730,01 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  3,0% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) -2,3% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 
 
 

DATA DA 
APLICAÇÃO    

23/02/2017 
   

TÉCNICO     
Marcos Mendes do 

Nascimento 
MUNICÍPIO     Mariana    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

Rio Gualaxo 

PRODUTOR     
Sidnei Jose Mol 

   
CÓDIGO DO 

ESTABELECIMENTO   
3140001 Sidnei Jose Mol 

23022017 
 Área total do estabelecimento 

(ha)   8,60 
Nº de módulos fiscais rurais   0,43 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  
0,44 

 
TOTAL DE INDICADORES 

AVALIADOS   21 
Desvio - padrão    0,31 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  0,44 

S
ub

ín
di

ce
s 

Balanço econômico    0,50 

Balanço social    0,61 

Gestão do estabelecimento   0,09 

Capacidade produtiva do solo   0,43 

Qualidade da água    0,82 

Manejo dos sistemas de produção  0,30 

Ecologia da paisagem agrícola   0,52 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nô

m
ic

os
 

1.Produtividade    0,41 

2.Diversificação da renda   0,10 

3.Evolução patrimonial    0,78 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,36 

6.Escolaridade, capacitação   0,76 

7.Qualidade do emprego gerado   0,70 

8.Gestão do empreendimento   0,14 

9.Gestão da informação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,23 

11.Segurança do trabalho   0,00 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 12.Fertilidade do solo    0,43 

13.Qualidade da água    0,65 

14.Risco de contaminação   1,00 

15.Avaliação solos degradados   0,28 
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16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,29 

18.Vegetação nativa    0,65 

19.APPs     0,00 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,45 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0
Balanço econômico

Balanço social

Gestão do
estabelecimento

Capacidade produtiva
do solo

Qualidade da água

Manejo dos sistemas
de produção

Ecologia da paisagem
agrícola

Subíndices de sustentabilidade 

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
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6.Escolaridade,
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7.Qualidade do
emprego gerado

8.Gestão do
empreendimento

9.Gestão da
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10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 

total) 76,3% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   22,8% 

APPs (% área total)    29,1% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  3,7% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,31 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 0,26 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    1 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,10 0,7 1,00 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,10 0,7 0,09 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,50 0,7 0,28 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,20 
Potássio trocável (mg dm-3)   29,00 0,7 0,38 
Acidez ativa (pH)    5,20 0,7 0,40 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,50 0,7 0,50 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,20 0,7 0,32 

Saturação por bases (%)   12,00 0,7 0,21 

0,0

1,0

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação

15.Avaliação solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL 
RURAL 

Posse da terra    Proprietário   
Tipologia do produtor(a)    Patronal 

 Idade do proprietário (anos)    38 

Nº  de integrantes com vínculo direto   6 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$            1.500,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              125,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              174,42 

Renda bruta fora do empreendimento) 
(R$/mês)  R$            5.208,33 

Renda bruta total (dento e fora do emp.) 
(R$/mês)     R$            5.333,33 

Proporção da principal atividade/renda bruta   2,3% Bovinocultura 
de Corte Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$          40.200,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$                     - 

Animais (semoventes) (R$)    R$          10.000,00   

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        179.200,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  39,7% 
Média anual da evol. Pat. (sem valorização da 

terra) (%) 12,7% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 
 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA APLICAÇÃO    
14/12/2021 

   
TÉCNICO     FLAVIA VIEIRA SIMOES 

MUNICÍPIO     BARRA LONGA    
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

RIO GUALAXO DO NORTE 

PRODUTOR     
MARIZA CARNEIRO 

   
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   3105707MARIZACARNEIRO14122021 

 Área total do estabelecimento (ha)   38,73 
Nº de módulos fiscais rurais   1,49 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 

Desvio - padrão    0,29 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,57 

1.Produtividade    0,35 

2.Diversificação da renda   0,74 

3.Evolução patrimonial    0,82 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,64 

6.Escolaridade & capacitação   0,49 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,57 

9.Comercialização & Inovação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,00 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,93 

13.Qualidade da água    0,64 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,70 

16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,21 

18.Vegetação nativa    0,69 

19.APPs     0,35 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,45 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 58,3% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   41,7% 

APPs (% área total)    15,2% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  1,5% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,56 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 8,40 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   2 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    3 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,60 0,7 0,88 
Fósforo disponível (mg dm-3)   105,55 0,7 0,92 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   4,52 0,7 0,99 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   1,89 0,7 0,98 
Potássio trocável (mg dm-3)   185,00 0,7 0,96 
Acidez ativa (pH)    6,85 0,7 0,15 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    7,90 0,7 0,99 

Saturação por bases (%)   87,35 0,7 1,00 
 
 
 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-
3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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Data atual 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 14/12/2021 
Posse da terra    não é proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    48 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$            

7.200,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              600,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              185,90 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  R$                66,67 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     R$              666,67 

Proporção da principal atividade/renda bruta   54,0% PECUARIA 
LEITE 

Instalações e outras benfeitorias  (R$)   
R$          

65.600,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$          

21.600,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$          

48.500,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

16.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$        

754.086,23 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  6,2% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 3,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 
 
 

DATA DA APLICAÇÃO    
04/01/2022 

   
TÉCNICO     FLAVIA VIEIRA SIMOES 

MUNICÍPIO     BARRA LONGA    
GEOLOCALIZAÇÃO    lat -20.164246, lon -43.043994  

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   RIO GUALAXO DO NORTE 
PRODUTOR     

ANTONIO VALLE 
   

ID SGC LAUDO DE IMPACTO   12219    
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3105707ANTONIOVALLE04012022 
 Área total do estabelecimento (ha)   91,28 

Nº de módulos fiscais rurais   3,51 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 270,00 
 
 
 

Desvio - padrão    0,32 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,51 

1.Produtividade    0,33 

2.Diversificação da renda   0,33 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,99 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,64 

6.Escolaridade & capacitação   0,71 

7.Ocupação & emprego   0,39 

8.Gestão     0,63 

9.Comercialização & Inovação   0,00 

10.Gerenciamento de resíduos   0,00 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,62 

13.Qualidade da água    0,60 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,35 

16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,26 

18.Vegetação nativa    0,45 

19.APPs     0,05 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,43 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 77,7% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   22,3% 

APPs (% área total)    17,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  8,0% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   7,26 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 2,24 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   10 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    6 

Nº de nascentes    13 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,00 0,7 0,67 
Fósforo disponível (mg dm-3)   3,80 0,7 0,18 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   3,06 0,7 0,82 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   1,68 0,7 0,99 
Potássio trocável (mg dm-3)   348,00 0,7 0,86 
Acidez ativa (pH)    6,29 0,7 0,82 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,30 0,7 0,50 

Saturação por bases (%)   68,40 0,7 1,00 
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Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 04/01/2022 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    83 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   1 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$          

55.000,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$            

4.583,33 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              152,24 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

6.000,00 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$          

10.583,33 
Proporção da principal atividade/renda bruta   15,1% PECUARIA 

LEITE 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
536.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$          

30.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$        

159.600,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

13.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$     

1.929.834,62 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  0,6% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 3,3% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 

ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

28/10/2021 
   

TÉCNICO     FLAVIA VIEIRA SIMOES 
MUNICÍPIO     BARRA LONGA    

GEOLOCALIZAÇÃO    lat -20.261423 lon -43.117827  
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   

RIO GUALAXO DO NORTE 

PRODUTOR     
JOSE HIGINO GOMES DA COTA 

 
ID SGC LAUDO DE IMPACTO   12885    

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   3105707JOSEHIGINO28102021 
 Área total do estabelecimento (ha)   27,45 

Nº de módulos fiscais rurais   1,06 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
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Desvio - padrão    0,24 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,66 

A
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1.Produtividade    0,80 

2.Diversificação da renda   0,70 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,82 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,83 

6.Escolaridade & capacitação   0,89 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,71 

9.Comercialização & Inovação   0,80 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 

10.Gerenciamento de resíduos   0,35 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,63 

13.Qualidade da água    0,56 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,44 

16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,26 

18.Vegetação nativa    0,70 

19.APPs     0,25 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,45 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área total) 76,1% 

Área com vegetação nativa (% área total)   23,9% 

APPs (% área total)    28,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área total)  2,7% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,73 
Área com vegetação nativa excedente a RL(ha) 1,17 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   4 

Fragmentos de veg. nativa - conexão com vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    2 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   não 
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Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe
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da
de
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o 
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lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   3,10 0,7 0,70 
Fósforo disponível (mg dm-3)   4,10 0,7 0,19 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   2,16 0,7 0,66 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,90 0,7 0,70 
Potássio trocável (mg dm-3)   186,00 0,7 0,96 
Acidez ativa (pH)    6,09 0,7 0,97 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    5,14 0,7 0,75 

Saturação por bases (%)   68,90 0,7 1,00 
 
 

Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 28/10/2021 
Posse da terra    não é proprietário   

Tipologia do produtor(a)    
Agricultura 

Familiar 
 Idade do proprietário (anos)    61 

Nº  de integrantes com vínculo direto   7 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$          

64.800,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$            

5.400,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$            

2.360,66 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

8.911,85 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$          

14.311,85 
Proporção da principal atividade/renda bruta   37,7% PECUARIA 

LEITE 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
658.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$          

38.303,50 

Animais (semoventes) (R$)    
R$        

238.500,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

13.100,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$     

1.294.347,37 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  14,3% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 16,9% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

22/11/2021 
   

TÉCNICO     
JOSÉ EDUARDO VARGAS LOPES 

DE ARAÚJO 
MUNICÍPIO     Mariana    

GEOLOCALIZAÇÃO    -20.301885, -43.201056   
PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
MÁRCIO AMERRI RAMOS 

  
ID SGC LAUDO DE IMPACTO   

0 
   

CÓDIGO DO 
ESTABELECIMENTO   

3140001 Marcio Amerri Ramos 
25/11/2021 

 Área total do estabelecimento 
(ha)   11,00 

Nº de módulos fiscais rurais   0,55  
Área total de arrendamento/áreas 

não contíguas(ha) 0,00 
 
 
 

Desvio - padrão    0,20 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,63 

1.Produtividade    0,45 

2.Diversificação da renda   0,59 

3.Evolução patrimonial    0,95 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,85 

6.Escolaridade & capacitação   0,57 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,43 

9.Comercialização & Inovação   0,40 

10.Gerenciamento de resíduos   1,00 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,60 

13.Qualidade da água    0,68 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,35 

16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,46 

18.Vegetação nativa    0,74 

19.APPs     0,45 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,49 

 
 

 

 

 

 



117 
 

 
 

 
 

0,0

1,0
1.Produtividade

2.Diversificação da
renda

3.Evolução
patrimonial

4.Grau de
endividamento

5.Serviços básicos /
Seg. alimentar

6.Escolaridade &
capacitação

7.Ocupação &
emprego

8.Gestão

9.Comercialização
& Inovação

Aspectos socioeconômicos

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0

1,0

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação da

água

15.Solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

 



118 
 

 
 

Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 87,7% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   11,8% 

APPs (% área total)    9,0% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  2,5% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,27 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   não 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,80 0,7 0,34 
Fósforo disponível (mg dm-3)   31,10 0,7 0,98 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,11 0,7 0,47 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,42 0,7 0,47 
Potássio trocável (mg dm-3)   56,00 0,7 0,60 
Acidez ativa (pH)    5,41 0,7 0,62 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,29 0,7 0,57 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,96 0,7 0,44 

Saturação por bases (%)   29,50 0,7 0,47 
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Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 22/11/2021 
Posse da terra    não é proprietário 

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
Idade do proprietário (anos)    53 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          15.695,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            1.307,92 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$            1.426,56 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  R$            4.300,00 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     R$            5.607,92 

Proporção da principal atividade/renda bruta   23,3% 

Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        236.151,90 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          10.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          26.400,00 

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          17.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        456.501,79 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  30,3% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 20,6% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 

ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

09/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   
Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Antônio Cota de Oliveira 

  
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3140001 Antônio cota de Oliveira 2021 
 Área total do estabelecimento (ha)   166,27 

Nº de módulos fiscais rurais   8,31 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 150,00 
 
 
 

Desvio - padrão    0,25 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,63 
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1.Produtividade    0,68 

2.Diversificação da renda   0,70 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 
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5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,27 

6.Escolaridade & capacitação   0,49 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,43 

9.Comercialização & Inovação   1,00 
A

sp
ec

to
s 

am
bi
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ta

is
 

10.Gerenciamento de resíduos   0,30 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,53 

13.Qualidade da água    0,58 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,44 

16.Práticas de conservação   0,90 

17.Estradas    0,17 

18.Vegetação nativa    0,66 

19.APPs     0,56 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,44 
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Resultados Indices 

A
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de
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da
de
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 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,40 0,7 0,42 
Fósforo disponível (mg dm-3)   8,10 0,7 0,18 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,50 0,7 0,55 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,50 0,7 0,52 
Potássio trocável (mg dm-3)   203,00 0,7 0,95 
Acidez ativa (pH)    6,70 0,7 0,30 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    4,02 0,7 0,65 

Saturação por bases (%)   63,00 0,7 1,00 
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Data atual 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 09/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    62 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$        

120.000,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$          

10.000,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              379,42 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

8.333,33 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$          

18.333,33 
Proporção da principal atividade/renda bruta   54,5% Gado de 

leite 
(recria) Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
101.200,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$            

8.500,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$        

303.000,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$     

2.906.600,00 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  3,2% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 3,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 

ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    08/09/2021    

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio Gualaxo do Norte 
PRODUTOR     

Francisco Mourão da Costa / Francisco Roberto da Costa 

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   
3140001 Francisco Mourão da Costa 

2021 
 Área total do estabelecimento (ha)   41,86 

Nº de módulos fiscais rurais   2,09 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 120,00 
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Desvio - padrão    0,23 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
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1.Produtividade    0,46 

2.Diversificação da renda   0,72 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,47 

6.Escolaridade & capacitação   0,49 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,14 

9.Comercialização & Inovação   0,60 
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10.Gerenciamento de resíduos   0,27 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,51 

13.Qualidade da água    0,76 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,33 

16.Práticas de conservação   0,33 

17.Estradas    0,76 

18.Vegetação nativa    0,70 

19.APPs     0,31 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,35 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 92,7% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   6,9% 

APPs (% área total)    25,9% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  12,3% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   5,13 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    4 
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Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    1 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
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da
de
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o 
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lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,50 0,7 0,85 
Fósforo disponível (mg dm-3)   3,90 0,7 0,10 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   2,30 0,7 0,68 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,45 
Potássio trocável (mg dm-3)   68,00 0,7 0,68 
Acidez ativa (pH)    5,40 0,7 0,61 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,30 0,7 0,56 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    3,17 0,7 0,57 

Saturação por bases (%)   42,00 0,7 0,58 
 
 
 

Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 08/09/2021 
Posse da terra    Proprietário 

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
Idade do proprietário (anos)    86 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   R$          42.000,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$            3.500,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              259,48 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  R$            2.887,50 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     R$            6.387,50 

Proporção da principal atividade/renda bruta   54,8% 

Instalações e outras benfeitorias  (R$)   R$        164.600,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    R$          18.000,00 

Animais (semoventes) (R$)    R$          88.000,00 

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  R$          15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   R$        898.350,00 

Média anual da evolução patrimonial total (%)  9,0% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 9,0% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

08/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   
Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Vanda Maria Gonçalves 

  
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3157401 Geraldo Pedro Gonçalves 
2021 

 Área total do estabelecimento (ha)   2,66 
Nº de módulos fiscais rurais   0,13 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 0,00 

 
 
 

Desvio - padrão    0,23 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,59 
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1.Produtividade    0,56 

2.Diversificação da renda   0,10 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,67 

6.Escolaridade & capacitação   0,63 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,21 

9.Comercialização & Inovação   0,75 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 

10.Gerenciamento de resíduos   0,62 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,49 

13.Qualidade da água    0,64 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,23 

16.Práticas de conservação   0,34 

17.Estradas    0,70 

18.Vegetação nativa    0,75 

19.APPs     0,43 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,42 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 81,3% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   17,2% 

APPs (% área total)    39,3% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  17,6% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,47 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   1 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    1 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   não 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,70 0,7 0,31 
Fósforo disponível (mg dm-3)   13,40 0,7 0,77 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,10 0,7 0,47 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,30 0,7 0,37 
Potássio trocável (mg dm-3)   22,00 0,7 0,31 
Acidez ativa (pH)    4,70 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,90 0,7 0,30 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,36 0,7 0,50 

Saturação por bases (%)   25,00 0,7 0,39 
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Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 08/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    85 

Nº  de integrantes com vínculo direto   3 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$            

5.475,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              456,25 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$            

2.058,27 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

1.191,67 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

1.647,92 
Proporção da principal atividade/renda bruta   27,7% Bovinoculura 

de leite 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
185.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$          

13.500,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$          

22.000,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$        

260.512,87 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  111,0% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 111,0% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
 
 

ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

09/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Mariana    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   
Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
Sidnei José Mol 

   
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3140001 Sidinei José Mol 2021 
 Área total do estabelecimento (ha)   9,25 

Nº de módulos fiscais rurais   0,46 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
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Desvio - padrão    0,24 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,62 
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1.Produtividade    0,62 

2.Diversificação da renda   0,43 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,88 

6.Escolaridade & capacitação   0,76 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,36 

9.Comercialização & Inovação   0,60 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en
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is

 

10.Gerenciamento de resíduos   0,12 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,38 

13.Qualidade da água    0,60 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,35 

16.Práticas de conservação   0,38 

17.Estradas    0,49 

18.Vegetação nativa    0,74 

19.APPs     0,64 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,49 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área total) 62,4% 

Área com vegetação nativa (% área total)   34,3% 

APPs (% área total)    33,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área total)  3,2% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,30 
Área com vegetação nativa excedente a RL(ha) 1,36 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 

Fragmentos de veg. nativa - conexão com vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    2 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    1 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
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Resultados Indices 

A
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de
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 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,90 0,7 0,36 
Fósforo disponível (mg dm-3)   4,40 0,7 0,21 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   1,80 0,7 0,60 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,45 
Potássio trocável (mg dm-3)   67,00 0,7 0,67 
Acidez ativa (pH)    5,40 0,7 0,61 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,65 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,47 0,7 0,51 

Saturação por bases (%)   41,00 0,7 0,57 
 
 

Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 09/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    42 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$            

6.000,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$              

500,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$              

648,65 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

5.750,00 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

6.250,00 
Proporção da principal atividade/renda bruta   8,0% Gado de 

corte 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
163.100,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$            

1.900,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$          

32.200,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$        

341.566,74 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  4,4% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 4,4% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

14/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     BarraLonga    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   
Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
José Geraldo Carneiro 

  
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3105707 José Geraldo Carneiro 2021 
 Área total do estabelecimento (ha)   30,28 

Nº de módulos fiscais rurais   1,16 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
 
 
 

Desvio - padrão    0,25 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
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1.Produtividade    0,86 

2.Diversificação da renda   0,79 

3.Evolução patrimonial    0,69 

4.Grau de endividamento   0,71 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,87 

6.Escolaridade & capacitação   0,83 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,63 

9.Comercialização & Inovação   1,00 
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10.Gerenciamento de resíduos   0,30 

11.Segurança do trabalho   0,00 

12.Fertilidade do solo    0,29 

13.Qualidade da água    0,76 

14.Risco de contaminação da água  0,30 

15.Solos degradados    0,53 

16.Práticas de conservação   0,93 

17.Estradas    0,72 

18.Vegetação nativa    0,70 

19.APPs     0,31 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,60 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 89,0% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   10,8% 

APPs (% área total)    9,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  1,3% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,39 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   3 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    3 

Nº de lagos e lagoas naturais    2 

Nº de represas    2 

Área com irrigação (ha)    0,4 

Problemas com abastecimento de água   não 
 
 

Resultados Indices 
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 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   2,00 0,7 0,39 
Fósforo disponível (mg dm-3)   1,40 0,7 0,11 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,80 0,7 0,38 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,50 0,7 0,52 
Potássio trocável (mg dm-3)   41,00 0,7 0,50 
Acidez ativa (pH)    4,60 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,80 0,7 0,34 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    2,20 0,7 0,48 

Saturação por bases (%)   24,00 0,7 0,38 
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Data atual 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 14/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    72 

Nº  de integrantes com vínculo direto   4 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$          

62.415,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$            

5.201,25 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$            

2.061,26 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

3.191,67 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

8.392,92 
Proporção da principal atividade/renda bruta   62,0% Pecuária 

de leite 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$        
150.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$            

8.350,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$        

159.000,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

30.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$     

1.230.056,57 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  23,2% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 3,2% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)  0,26 
 
 

ISA – ÍNDICES 
 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

15/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     BarraLonga    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio do Carmo 
PRODUTOR     

Melquíades Eulálio 
   

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   
3105707 MelquiadesEulálio 2021 

 Área total do estabelecimento (ha)   8,33 
Nº de módulos fiscais rurais   0,32 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 17,50 
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Desvio - padrão    0,26 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,61 

1.Produtividade    0,56 

2.Diversificação da renda   0,33 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,79 

6.Escolaridade & capacitação   0,92 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,43 

9.Comercialização & Inovação   0,90 

10.Gerenciamento de resíduos   0,11 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,23 

13.Qualidade da água    0,84 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,28 

16.Práticas de conservação   0,35 

17.Estradas    0,70 

18.Vegetação nativa    0,64 

19.APPs     0,59 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,33 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área total) 99,8% 

Área com vegetação nativa (% área total)   0,2% 

APPs (% área total)    23,1% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área total)  4,4% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,28 
Área com vegetação nativa excedente a RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   1 

Fragmentos de veg. nativa - conexão com vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 

0,0

1,0

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação da

água

15.Solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-
3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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Resultados Indices 
Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,40 0,7 0,24 

Fósforo disponível (mg dm-3)   3,80 0,7 0,18 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,40 0,7 0,25 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,20 0,7 0,29 
Potássio trocável (mg dm-3)   15,00 0,7 0,24 
Acidez ativa (pH)    4,60 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,80 0,7 0,34 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    1,44 0,7 0,36 

Saturação por bases (%)   16,00 0,7 0,26 
 
 

Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 15/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    
Agricultura 

Familiar 
 Idade do proprietário (anos)    66 

Nº  de integrantes com vínculo direto   2 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$          

12.630,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$            

1.052,50 
Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  R$              488,97 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

3.283,33 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

4.335,83 
Proporção da principal atividade/renda bruta   7,7% Bovinocultura 

Instalações e outras benfeitorias  (R$)   
R$        

174.100,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$          

22.600,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$        

105.800,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$        

427.898,69 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  10,9% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 10,9% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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ISA – ÍNDICES 
 

DATA DA APLICAÇÃO    
15/09/2021 

   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Barra Longa    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   
Rio Gualaxo do Norte 

PRODUTOR     
José Goçalves Carneiro 

  
CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   

3105707 Maria Margarida Gonçalves 
15/09/2021 

 Área total do estabelecimento (ha)   4,82 
Nº de módulos fiscais rurais   0,19 

Área total de arrendamento/áreas não 
contíguas(ha) 26,10 

 
Desvio - padrão    0,31 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,56 

A
sp
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so
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co
nô

m
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1.Produtividade    0,49 

2.Diversificação da renda   0,10 

3.Evolução patrimonial    1,00 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,21 

6.Escolaridade & capacitação   0,75 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,14 

9.Comercialização & Inovação   0,60 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 

10.Gerenciamento de resíduos   0,00 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,17 

13.Qualidade da água    0,84 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,64 

16.Práticas de conservação   0,57 

17.Estradas    0,70 

18.Vegetação nativa    0,75 

19.APPs     0,33 

20.Reserva Legal    1,00 

21.Diversificação da paisagem   0,42 
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Atual Limiar de sustentabilidade Histórico
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área 
total) 73,3% 

Área com vegetação nativa (% área 
total)   26,7% 

APPs (% área total)    23,7% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área 

total)  1,3% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,05 
Área com vegetação nativa excedente a 

RL(ha) 0,43 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   1 
Fragmentos de veg. nativa - conexão com 

vizinhos sim 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   sim 
 
 
 

Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de

 d
o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   0,50 0,7 0,11 
Fósforo disponível (mg dm-3)   3,50 0,7 0,17 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   0,20 0,7 0,18 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   0,10 0,7 0,20 
Potássio trocável (mg dm-3)   15,00 0,7 0,24 
Acidez ativa (pH)    4,70 0,7 0,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,30 0,7 0,56 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    0,64 0,7 0,22 

Saturação por bases (%)   15,00 0,7 0,25 

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-
3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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Data atual 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 15/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    52 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$            

1.440,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   
R$              

120,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$                

46,57 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

2.200,00 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

2.320,00 
Proporção da principal atividade/renda bruta   5,2% Apascentamento 

de equinos e 
muares Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$                  
0,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$                  

0,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$            

9.000,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$          

81.300,00 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  3,1% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 3,1% 
 
 

ISA – ÍNDICES 

 
DATA DA APLICAÇÃO    

15/09/2021 
   

TÉCNICO     
Manoel Lúcio Pontes Morais / Deonir 

Luiz Dallpai 
MUNICÍPIO     Barra Longa    

PRINCIPAL CURSO D'ÁGUA   Rio Gualaxo do Norte 
PRODUTOR     

Geraldo Inácio Carneiro 
  

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO   
3105707 Terezinha de J.da C. Carneiro 

15/09/2021 
 Área total do estabelecimento (ha)   1,99 

Nº de módulos fiscais rurais   0,08 
Área total de arrendamento/áreas não 

contíguas(ha) 0,00 
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Desvio - padrão    0,26 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

0,52 

A
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1.Produtividade    0,45 

2.Diversificação da renda   0,27 

3.Evolução patrimonial    0,79 

4.Grau de endividamento   0,70 

5.Serviços básicos / Seg. alimentar  0,43 

6.Escolaridade & capacitação   0,49 

7.Ocupação & emprego   0,70 

8.Gestão     0,14 

9.Comercialização & Inovação   0,40 

A
sp

ec
to

s 
am

bi
en

ta
is

 

10.Gerenciamento de resíduos   0,12 

11.Segurança do trabalho   0,70 

12.Fertilidade do solo    0,72 

13.Qualidade da água    0,64 

14.Risco de contaminação da água  1,00 

15.Solos degradados    0,43 

16.Práticas de conservação   0,90 

17.Estradas    0,49 

18.Vegetação nativa    0,00 

19.APPs     0,60 

20.Reserva Legal    0,70 

21.Diversificação da paisagem   0,31 
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Áreas cultivadas e com pastagem (%área total) 100,0% 

Área com vegetação nativa (% área total)   0,0% 

APPs (% área total)    9,0% 
Área a ser recuperada nas APPs (% área total)  1,5% 

Área a ser recuperada nas APPs (ha)   0,03 
Área com vegetação nativa excedente a RL(ha) - 

Nº de fragmentos com vegetação nativa   - 

Fragmentos de veg. nativa - conexão com vizinhos não 

Nº de cursos d'água    1 

Nº de nascentes    - 

Nº de lagos e lagoas naturais    - 

Nº de represas    - 

Área com irrigação (ha)    - 

Problemas com abastecimento de água   não 

0,0

1,0

10.Gerenciamento
de resíduos

11.Segurança do
trabalho

12.Fertilidade do
solo

13.Qualidade da
água

14.Risco de
contaminação da

água

15.Solos
degradados

16.Práticas de
conservação

17.Estradas

18.Vegetação
nativa

19.APPs

20.Reserva Legal

21.Diversificação
da paisagem

Aspectos ambientais

Atual Limiar de sustentabilidade Histórico

0,0

1,0

Matéria orgânica do solo (dag
kg-1)

Fósforo disponível (mg dm-3)

Cálcio trocável (cmolc dm-3)

Magnésio trocável (cmolc dm-
3)

Potássio trocável (mg dm-3)Acidez ativa (pH)

Alumínio trocável (cmolc dm-
3)

CTC efetiva (cmolc dm-3)

Saturação por bases (%)

Indicadores de fertilidade do solo

Atual Limiar de sustentabilidade
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Resultados Indices 

A
ná

lis
e 

de
 fe

rt
ili

da
de
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o 

so
lo

 Matéria orgânica do solo (dag kg-1)   1,80 0,7 0,58 
Fósforo disponível (mg dm-3)   17,10 0,7 0,59 
Cálcio trocável (cmolc dm-3)   4,30 0,7 0,99 

Magnésio trocável (cmolc dm-3)   2,00 0,7 0,98 
Potássio trocável (mg dm-3)   118,00 0,7 0,98 
Acidez ativa (pH)    6,00 0,7 1,00 

Alumínio trocável (cmolc dm-3)   0,00 0,7 0,70 
CTC efetiva (cmolc dm-3)    6,60 0,7 0,88 

Saturação por bases (%)   76,00 0,7 1,00 
 
 

Data atual 

INFORMAÇÕES GERAIS 15/09/2021 
Posse da terra    Proprietário   

Tipologia do produtor(a)    Patronal 
 Idade do proprietário (anos)    56 

Nº  de integrantes com vínculo direto   1 

Nº de empregados permanentes e meeiros   - 

Nº de empregados temporários   - 

Renda bruta do empreendimento (R$/ano)   
R$            

2.520,00 
Renda bruta do empreendimento (R$/mês)   R$              210,00 

Renda bruta do empreendimento (R$/ha/ano)  
R$            

1.266,33 

Renda bruta fora do empreendimento) (R$/mês)  
R$            

1.191,67 
Renda bruta total (dento e fora do 

emp.) (R$/mês)     
R$            

1.401,67 
Proporção da principal atividade/renda bruta   15,0% Bovinocultura 

(realizada 
pelo 

cunhado) 
Instalações e outras benfeitorias  (R$)   

R$          
64.000,00 

Máquinas e Equipamentos (R$)    
R$            

3.500,00 

Animais (semoventes) (R$)    
R$            

8.000,00 
  

Valor de referência da terra na região (R$/ha)  
R$          

15.000,00 

Estimativa Patrimonial do imóvel rural   
R$        

105.350,00 
Média anual da evolução patrimonial total (%)  11,2% 

Média anual da evol. Pat. (sem valorização da terra) (%) 4,9% 

Qte de agrotóxicos / área cultivada (L/ha/ano)   
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RELATÓRIOS PASEA 
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JOSÉ GERALDO CARNEIRO 
SÍTIO DA ONÇA (PASTO DE FORA) 

BARRA LONGA-MG 
SETEMBRO 2017 

 
Proposições Técnicas de Adequação Socioeconômica e Ambiental 
Na Tabela a seguir, estão algumas recomendações técnicas que o agricultor deve 
seguir para que sua propriedade alcance o índice mínimo desejável de 
sustentabilidade de 0,7 em cada indicador gerado pela aplicação da planilha ISA em 
sua propriedade. 
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MARIA MARGARIDA GONÇALVES 
SÌTIO PARACATUZINHO 

BARRA LONGA-MG 
OUTUBRO 2017 

 
 

Proposições Técnicas de AdequaçãoSocioeconômica e Ambiental 
Na Tabela a seguir, estão algumas recomendações técnicas que o agricultor deve 
seguir para que sua propriedade alcance o índice mínimo desejável de 
sustentabilidade de 0,7 em cada indicador gerado pela aplicação da planilha ISA em 
sua propriedade. 
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MELQUIADES EULALIO 
SÍTIO PARACATUZINHO 

BARRA LONGA-MG 
SETEMBRO 2017 

 
 

Proposições Técnicas de AdequaçãoSocioeconômica e Ambiental 
Na Tabela a seguir, estão algumas recomendações técnicas que o agricultor deve 
seguir para que sua propriedade alcance o índice mínimo desejável de 
sustentabilidade de 0,7 em cada indicador gerado pela aplicação da planilha ISA em 
sua propriedade. 
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GERALDO PEDRO GONÇALVES 
SÍTIO CORCUNDA 

MARIANA-MG 
SETEMBRO 2017 

 
Proposições Técnicas de AdequaçãoSocioeconômica e Ambiental 
Na Tabela a seguir, estão algumas recomendações técnicas que o agricultor deve 
seguir para que sua propriedade alcance o índice mínimo desejável de 
sustentabilidade de 0,7 em cada indicador gerado pela aplicação da planilha ISA em 
sua propriedade. 
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MARCIO AMERRI RAMOS 
SÍTIO BORBA 
MARIANA-MG 

SETEMBRO 2017 
 
 

Proposições Técnicas de Adequação Socioeconômica e Ambiental 
Na Tabela a seguir, estão algumas recomendações técnicas que o agricultor deve 
seguir para que sua propriedade alcance o índice mínimo desejável de 
sustentabilidade de 0,7 em cada indicador gerado pela aplicação da planilha ISA em 
sua propriedade. 
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Link para download dos arquivos utilizados disponíveis no Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1O4f5vYz4nVj2zYrdMXKNXNzJxtqUygcw?usp
=sharing 
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