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RESUMO 

A pecuária leiteira trata-se de uma atividade largamente exercida em Minas Gerais 
e de importante fator econômico para o Estado, sendo muitas vezes, a principal 
fonte de renda dos proprietários em municípios como São Geraldo da Piedade - 
MG. Este estudo tem como objetivo verificar a caracterização dos criadores de gado 
leiteiro sobre os impactos ambientais causados pela pecuária, no Córrego do 
Capoeirão, São Geraldo da Piedade – MG. Foram realizadas pesquisas 
bibliográficas sobre o tema, visitas ao local, além da aplicação de questionários á 15 
proprietários de gado leiteiro da região de estudo. Foram verificados que os 
principais impactos causados pela pecuária na região, são as erosões, os terracetes 
e a destinação incorreta dos resíduos sólidos, resultantes das fezes e urinas 
bovinas. Concluiu-se que a escolaridade influencia diretamente na percepção 
ambiental dos proprietários e que o tamanho da propriedade não interfere em tal 
conhecimento. 
PALAVRAS - CHAVE : gado leiteiro; impacto ambiental; pecuária; percepção. 

 
CHARACTERIZATION OF RANCHERS CAPOEIRÃO STREAM , THE  CITY OF 

SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG . 
 

ABSTRACT 
The dairy farming it is a widely exercised activity in Minas Gerais and important 
economic factor for the state, and often the main source of income of the owners in 
cities like Sao Geraldo da Piedade - MG. This study aims to determine the 
characterization of dairy farmers on the environmental impacts of livestock in 
Capoeirão Stream, São Geraldo da Piedade - MG. Literature searches were 
conducted on the topic, site visits, as well as questionnaires will 15 owners of dairy 
cattle in the study area. We checked that the main impacts caused by livestock in the 
region, are the erosions, the cattletracks and improper disposal of solid waste arising 
from bovine feces and urine. It was concluded that education directly influences 
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environmental perceptions of owners and farm size does not interfere in such 
knowledge. 
KEYWORDS: dairy; environmental impact; ranching; perception. 

. 
INTRODUÇÃO 

 
A criação de gado para produção leiteira é uma atividade desenvolvida a 

milhares de anos no Brasil, de importante aspecto econômico, mas por demandar 
grandes áreas de pastagem (na modalidade pecuária extensivista), é responsável 
por impactos ambientais como a degradação do solo e o desmatamento. 

As regiões Sudeste e Sul destacam-se no cenário da atividade leiteira no 
Brasil. Conforme dados do IBGE, as duas regiões participaram com 61,8%, dos 32 
bilhões produzidos em 2011 (MEZZADRI, 2013).  Minas Gerais destaca-se pela 
produção leiteira, sendo tal produção uma das atividades mais importantes para a 
economia do Estado (SEBRAE – MG/ FAEMG, 2006). Segundo o presidente da 
Associação dos Criadores de Gir Leiteiro do Mato Grosso (ACGIL), Getúlio Vilela, 
Minas Gerais capta entre 10 e 11 milhões de litros por dia, se consolidando como o 
maior produtor de leite do Brasil (PETROLI, 2014).  

Buscando-se entender, quais fatores influenciam nesses impactos ambientais 
causados pela criação de gado leiteiro, destaca-se a falta de consciência ambiental 
dos proprietários sobre o impacto causado pela atividade leiteira, o 
desconhecimento dos mesmos sobre a legislação vigente ao meio ambiente e se a 
magnitude do impacto ambiental causado pode possuir ligação com a escolaridade e 
o tamanho da propriedade.  

A pecuária trata-se de uma atividade que ocupa grandes extensões de terra, 
sendo considerada uma das atividades mais prejudiciais ao meio ambiente. No 
Brasil é adotado o sistema extensivo para tal atividade (ZEN et al., 2008), sendo que 
seu rebanho bovino é de aproximadamente 211,3  milhões de cabeças de gado, 
ocupando extensas áreas (SEAPA, 2014). A Cadeia Produtiva do Leite, em 
abrangência nacional, tem sido considerada uma das mais importantes do 
agronegócio brasileiro, desempenhando um importante papel no suprimento de 
alimentos (CARNEIRO, 2010), com 22, 8 milhões de cabeças de vacas em lactação 
(SEAPA, 2014).  

A degradação das pastagens do território do médio rio Doce ocasionou a 
queda de produtividade da pecuária bovina e, consequentemente, a redução do 
tamanho do rebanho. Por volta da década de 1960 a capacidade de suporte das 
pastagens já apresentava queda. Segundo a COMPANIA VALE DO RIO DOCE 
“Bem cedo, porém, o inadequado manejo, a superlotação, o fogo e a absoluta 
ausência de reposição de elementos fertilizantes se encarregam de reduzir essa 
capacidade produtiva” (ESPINDOLA & WENDLING, 2008). 

A produção leiteira atual requer outros modelos do que a que praticada há 
duas ou três décadas atrás. O produtor de leite tem sido cobrado por uma produção 
sustentável, envolvendo uma produção de leite tecnicamente viável, 
economicamente rentável e socialmente justa, que não agrida o ambiente, talvez, o 
item em maior evidência hoje (CAMARGO, 2010). 

O impacto ambiental é definido, segundo a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, 
de 23 de janeiro de 1986, como: 
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“Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais” (BRASIL, 1986). 
 

Diante disso, nota-se que a criação de gado é ambientalmente impactante, já 
que polui a atmosfera, através da emissão de gases, pela ruminação do gado; o 
solo, por meio de erosões, compactação do solo, desmatamento e queimadas em 
pastagens e florestas; a água, através da disposição final inadequada dos resíduos, 
como as embalagens dos agrotóxicos, além de outros fatores que impactam 
diretamente o meio ambiente, que de acordo com o Art. 225 da Constituição 
Federal, o meio ambiente é um direito de todos e que por isso, deve-se preserva-lo 
para que as gerações futuras possam usufruir de tal, para manter uma boa 
qualidade de vida (BRASIL, 1988).  

A agricultura e a pecuária contribuem significadamente para as emissões de 
metano (CH4) à atmosfera, aproximadamente 16%, segundo LONGO (2007). A 
produção desse gás, que pode variar em função do sistema de alimentação, reflete 
em ineficiência na produção animal, sendo os ruminantes reconhecidos como 
importante fonte de emissão de CH4 à atmosfera, devido ao processo digestivo de 
fermentação entérica (CARNEIRO & CRUZ, 2009).  

O Brasil é um grande contribuinte em emissão de CH4, por possuir o segundo 
maior rebanho do mundo, estimado em mais de 211 milhões de cabeças 
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apud PITA, 2013), sendo que as 
emissões globais de CH4 geradas a partir dos processos entéricos representam 
3,3% do total dos gases de efeito estufa (CARNEIRO & CRUZ, 2009).  

O solo passa por perceptíveis alterações com a pecuária, já que, quando não 
tomados os devidos cuidados, tal pode ser afetado diretamente e sofrer danos 
irreversíveis, como a erosão, que é conceituada por Araújo, Almeida e Guerra (2008) 
como, “perda da camada superficial do solo provocada pela ação da água, do vento 
e das condições físicas e climáticas” (apud MATA e SILVA, 2010). Podendo 
acontecer também compactação do mesmo, diminuindo a infiltração para os lençóis 
freáticos e degradando as margens do rio, já que afeta a reposição de água doce 
(SOUZA, 2010). 

O Novo Código Florestal (Lei n° 12.651, de 25 de ma io de 2012) institui novas 
normas sobre a proteção da vegetação nativa e caracteriza:  

 
“Art. 3°: ... 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 
2012) ...” 
 

Tal Código delimita as faixas marginais das APP’s de qualquer curso d’água 
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natural, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, áreas no entorno das 
nascentes e dos olhos d’água perenes, as encostas ou partes destas com 
declividade superior a 45°, entre outros. A legisla ção supracitada também 
caracteriza: 

 
“Art. 3°: ... 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa 
(BRASIL, 2012). ...” 
 

Definindo também “pequena propriedade ou posse rural familiar”, o Novo 
Código Florestal (BRASIL, 2012) nos apresenta: "aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projetos de reforma agrária [...]”. Além de estabelecer critérios 
quanto ao uso do fogo e do controle dos incêndios. 

Segundo o art. 38 da legislação supracitada é proibido o uso de fogo na 
vegetação, com exceção de algumas situações como: 

 
“Art. 38: 
I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego 
do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia 
aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, 
para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá 
os critérios de monitoramento e controle (BRASIL, 2012). ...” 

 
Diante disso, o pecuarista deve se conscientizar que a manutenção da 

vegetação natural nas Reservas Legais e das APP’s, contribuirá justamente na 
manutenção de sua propriedade, não sendo apenas uma obrigação para o produtor, 
mas uma necessidade para a estabilidade do sistema produtivo (NICODEMO, 2007). 
Com isso busca-se que os criadores de gado leiteiro da região, entendam a 
importância da preservação tanto para eles, financeiramente, e principalmente para 
o meio ambiente, compreendendo que é altamente possível a criação de gado de 
forma harmônica entre os interesses do proprietário e do meio ambiente. 

Diante de tal realidade, objetivou-se caracterizar os criadores de gado leiteiro 
sobre os impactos ambientais causados pela pecuária, no Córrego do Capoeirão, 
em São Geraldo da Piedade – MG, á partir da apresentação dos dados econômicos, 
sociais e ambientais, identificando os principais impactos causados pela criação 
bovina na região, evidenciando o conhecimento dos criadores de gado sobre a 
legislação ambiental e analisando sobre a possível relação entre a escolaridade e o 
tamanho da propriedade com os impactos ambientais causados.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 São Geraldo da Piedade localiza-se no Leste de Minas Gerais, na região do 

Vale do Rio Doce. Possui aproximadamente 4.372 habitantes, com uma área 
territorial de 152,336 km², densidade demográfica de 28,81 hab/km², com uma 
latitude de 18° 50’ 10” S, longitude de 42° 17’ 17”  W e altitude de 292 metros, sendo 
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a Mata Atlântica o seu bioma (IBGE, 2013). O Córrego do Capoeirão pertence ao 
município de São Geraldo da Piedade, estando à aproximadamente 13,7 km da 
cidade, como mostra a figura 01.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 01 - Localização do Córrego do Capoeirão, São Geraldo da Piedade – MG. 
Fonte: Instituto de Geoinformação e Tecnologia – IGA. 
 

O município possui duas escolas de nível pré-escolar, 11 de nível 
fundamental e apenas uma de ensino médio, distribuídas nas áreas rurais e urbana 
de São Geraldo da Piedade (IBGE, 2012). Na área urbana, encontra-se apenas uma 
escola municipal, que atende aos estudantes do nível pré-escolar e 1° ao 5° ano da 
área urbana e também aos que moram nas zonas rurais próximas que não possuem 
tais. Ainda o município possui uma escola estadual, que atende á todos os alunos do 
6° ao 9° ano dos anos iniciais e do ensino médio do  município, por ser a única 
existente no mesmo. As outras duas escolas de nível pré-escolar e as 10 de nível 
fundamental estão dispersas pelo municio. Entre as 10 escolas de nível 
fundamental, uma delas encontra-se na área de estudo, no Córrego do Capoeirão.  

No município, não há nenhum órgão ambiental, há apenas um escritório da 
Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais, regional de Guanhães, sendo que tal nem sempre esteve presente no 
município, funcionando ininterruptamente há aproximadamente um ano. Os órgãos 
mais próximos de São Geraldo da Piedade localizam-se em Governador Valadares, 
cidade localizada à aproximadamente 70 km do município. O município é abrangido 
por órgãos como: IEF – Instituto Estadual de Florestas, SUPRAM – 
Superintendência Regional e Meio Ambiente, IMA – Instituto Mineiro de 
Agropecuária. 

Inicialmente, a pesquisa aconteceu por meio da coleta de dados em fontes 
bibliográficas, bancos de dados digitais e fontes de dados disponíveis na Internet 
sobre a atividade leiteira e os possíveis impactos causados ao meio ambiente 
resultantes da pecuária. 

Posteriormente, foram realizadas pesquisas de campo a 15 propriedades de 
criação de gado leiteiro, escolhidas aleatoriamente no Córrego do Capoeirão, 
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equivalente à aproximadamente 11% dos proprietários do município, de um total de 
140 (IMA, 2014), verificando com fotos, os impactos causados por tal atividade, se 
há erosões e terracetes, etc. 

Realizou-se também a aplicação de um questionário aos proprietários, 
confeccionado especificamente para esse estudo, baseado na Lista de verificação 
para gestão ambiental (VALLE, 2006 citado por NICODEMO, 2007), com o conteúdo 
das perguntas no apêndice 01. Os proprietários foram questionados sobre aspectos 
econômicos, como a produção diária de leite; os aspectos ambientais das 
respectivas propriedades, como a geração de resíduos sólidos e quanto a 
Legislação Ambiental, sobre o a percepção de Área de Preservação Permanente, 
por exemplo, sendo realizada também conversas informais com esses proprietários.  

Em seguida, após a análise dos dados dos questionários, foram criados 
gráficos e tabelas, correlacionando as informações obtidas em uma discussão, para 
a identificação dos principais fatores que influenciam nos impactos ambientais 
causados pela criação bovina de leite, no Córrego em estudo.  Para o cálculo de 
pressão de pastejo, dividiu-se o total de UA (unidade animal), equivalente ao total de 
cabeças de gado pelo total de hectares das propriedades (VEIGA, 2005), para 
encontrar a produtividade, foi necessária a divisão da produção diária de leite de 
todas as propriedades com o tamanho da área de pasto das mesmas, em hectares.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pecuária é uma atividade largamente exercida na região, notando que se 
trata de uma atividade desenvolvida entre famílias, que passa de geração em 
geração, pois se evidenciou que 93,33% dos entrevistados trabalham com essa 
atividade como seus antepassados e que apenas um iniciou a atividade supracitada 
sem intervenção familiar. 

As entrevistas mostraram a baixa escolaridade dos entrevistados, pois a 
maioria dos proprietários possui ensino informal, quatro possuem ensino 
fundamental completo e apenas um concluiu o ensino médio, não existindo nenhum 
produtor entre os entrevistados, que possua ensino superior ou mesmo algum 
ensino técnico. A baixa escolaridade desses entrevistados pode ser explicada 
devido ao fato de no Córrego do Capoeirão possuir somente uma escola e apenas 
de nível fundamental. A única que possui ensino médio localiza-se na zona urbana 
de São Geraldo da Piedade, o que tornava o acesso dificultado para muitos, que 
deixaram de estudar para trabalhar ou até mesmo por falta de condições 
econômicas para chegar até a escola, já que há aproximadamente 30 anos atrás, 
não existia transporte escolar na região.  O nível de escolaridade pode ter dificultado 
a correta compreensão de algumas perguntas, que foi evidenciado pelo diálogo com 
os criadores.  

O proprietário que possui ensino médio completo foi o único que iniciou a 
atividade pecuária sem influência de outra geração, sendo o também o maior 
produtor de leite. Embora não tenha participado de nenhum trabalho de 
conscientização, o entrevistado supracitado apresentou uma percepção ambiental 
quanto às APP’s e Reserva legal, demonstrando que já teve acesso a alguma 
informação do conteúdo do Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), por meio dos 
meios de comunicação, por exemplo, respondendo que mantém e protege as 
mesmas devidamente, demonstrando a importância dessa consciência para as 
gerações futuras, porém ele demonstrou não compreender que o gado emite CH4 ao 
ruminar e nem que a pecuária pode causar impactos ambientais, fatos esses que 
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são compreendidos por alguns dos entrevistados que possuem ensino fundamental 
incompleto.  

A região é dividida em diversas propriedades apresentando uma média de 
47,5 ha.propriedade-1, com uma variação de 2 á 140 ha entre os entrevistados 
(gráfico 01).  Entre as 15 propriedades, apenas cinco tem sua totalidade de área de 
pastagem, os demais possuem uma parte da propriedade destinada a outras 
atividades além da pecuária, como a agricultura, sendo que 86,67% das 
propriedades possuem áreas de pastagem menores que 100 ha. Dessas áreas 
destinadas apenas para pastagem, há em média de 37,8 ha. propriedade-1. 
 
 

 
 

GRÁFICO 01 - Aspectos econômicos dos criadores de gado leiteiro do Córrego 
do Capoeirão, São Geraldo da Piedade - MG. 

      Fonte: Visita de campo e aplicação de questionário. 
 

De acordo com o Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), uma propriedade 
deve ser explorada mediante o trabalho da própria família para ser considerada uma 
pequena propriedade rural. Segundo a Lei n° 8629 de  25 de fevereiro de 1993 
(BRASIL, 1993) que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária, o imóvel rural deve compreender uma área entre um e quatro módulos 
fiscais para ser considerada pequena propriedade rural e possuir área superior a 
quatro e menor que 15 módulos fiscais para ser média propriedade. Levando-se em 
conta que, cada módulo fiscal nessa região, é equivalente a 30 ha, apenas duas 
propriedades são consideradas médias, por possuírem 128 e 140 ha (gráfico 01).  

Dos 15 proprietários, 13 possuem pequenas propriedades rurais, sendo que 
não foi constatado através do questionário se há trabalhadores além do núcleo 
familiar, mas pelo diálogo com os proprietários, foi possível notar que apenas os 
maiores produtores de leite possuem trabalhadores fora do núcleo familiar que os 
auxiliam nos serviço. Tal observação é importante, porque quando considerada 
pequena propriedade rural, o proprietário não é obrigado a manter a Reserva legal 
em sua propriedade, ou seja; possuir entre um e quatro módulos fiscais e as 
pessoas envolvidas no trabalho de tal, serem do mesmo núcleo familiar. Entretanto, 
mesmo que o proprietário possua uma área entre um e quatro módulos fiscais, se 
possuir trabalhadores além do núcleo familiar, deverá manter Reserva legal em sua 
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propriedade por não se enquadrar como pequeno produtor rural. 
Os proprietários possuem em média 81,4 bovinos, o que equivale à 

aproximadamente 1,7 bovino.ha-1 em média, sendo que a maioria, oito criadores, 
possuem menos que 50 bovinos, como é exposto no gráfico 01. Em algumas 
propriedades, o gado é destinado tanto para leite quanto para corte, mas não há 
nenhuma criação destinada apenas para corte, já que, a maioria, 67,67%, dos 
criadores, possuem criação destinada unicamente para leite e apenas cinco 
criadores, o que equivale a 33,33%, criam gado tanto para leite quanto pra corte.   

O proprietário de maior propriedade, tamanho de área de pasto e quantidade 
de bovinos, não é o maior produtor de leite, fato que pode ser explicado, somente 
aos seus bovinos serem destinados também para corte. Contudo, o proprietário de 
maior produção diária de leite apresenta uma baixa produtividade em relação ao 
proprietário com a menor área de pasto, aspecto que pode ser explicado devido a 
destinação do gado que é tanto para leite quanto de corte e também pelo grande 
número de cabeças na área de pasto. Tal produção é também otimizada pelos 
equipamentos que os maiores produtores possuem como ordenha mecânica, que é 
mais eficiente que o ser humano e o tanque de resfriamento, que possibilita uma 
maior flexibilidade nos horários de ordenha, contribuindo para uma maior produção.  

Muitos proprietários, visando o lucro imediato comprometem a vida útil do solo 
de suas propriedades, com lotações animais muito acima da capacidade de suporte 
das pastagens, sem o devido descanso e por longo tempo, o que pode ser expresso 
pela pressão de pastejo, que demonstra a lotação animal, ou seja, o peso vivo sobre 
a pastagem. Em pastagens sem reposição de nutrientes do solo via adubação, o 
recomendado é uma lotação de 0,75 a 1,5 UA.ha-1 (VEIGA, 2005), pois segundo 
DEBIASI et al. (2010), quando a pressão de pastejo é elevada, a compactação pelo 
pisoteio bovino pode atingir camadas de solo mais profundas. Na região de estudo, 
existem em média 2,1 bovinos.ha-1 de área de pasto, lotação animal superior à 
indicada, o que prejudica as propriedades, já que tal lotação além de causar a 
degradação da pastagem, faz com que haja redução na produtividade, perda de 
matéria orgânica do solo, ou emissão de CO2 para atmosfera, com redução no 
sequestro do carbono na pastagem (PAULINO & TEXEIRA, 2009). De acordo com 
os dados da Tabela 01 em média, são produzidos 52,8 litros de leite diariamente, 
sendo aproximadamente 1,4 L.dia.ha-1.  

Dentre os 15 entrevistados, apenas uma pessoa é responsável por uma 
produção diária acima de 101 litros, como apresentado no gráfico 01, ou seja, 93% 
dos entrevistados produzem diariamente, menos que 100 litros de leite. Segundo 
CÂNDIDO & SILVA (2010), são consideradas pequenas propriedades rurais, 
aquelas com produção diária de leite de até 200 l, sendo assim, todos os 
proprietários entrevistados se enquadram nesse contexto, já que, o maior produtor, 
produz 120 l.dia-1. Conforme EUCLIDES & FILHO (1998), tal circunstância pode ser 
explicada devido à medida que a taxa de lotação aumenta, faz com que a produção 
por animal diminua, já que os animais começam a competir por alimento e têm 
menos oportunidade de selecionar a parte mais nutritiva da forragem. 
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TABELA 01 – Informações sobre a relação de produção x produtividade da 
produção leiteira do Córrego do Capoeirão, São Geraldo da      
Piedade - MG. Legenda: QB – quantidade de bovinos, PLD – 
Produção de leite diária, TAP – Tamanho da área de pasto.  

 

Propriedades  QB 
(cabeças) PLD (l/dia) TAP (ha) Produtividade 

(PLD/TAP) 

1 6 15 2 7,50 

2 12 17 15 1,13 

3 150 120 78 1,54 

4 63 50 11 4,55 

5 6 10 5 2,00 
6 120 80 92,5 0,86 
7 50 40 18 2,22 

8 44 25 65 0,38 
9 50 40 15 2,67 

10 26 20 10 2,00 
11 8 5 3 1,67 

12 66 70 20 3,50 
13 120 100 75 1,33 
14 100 100 45 2,22 
15 400 100 112 0,89 

     
Fonte: Visita de campo e aplicação de questionário. 
 

Quanto à caracterização ambiental (gráfico 02), apenas quatro proprietários, 
responderam que já participaram de algum trabalho de conscientização ambiental. 
Mesmo diante disso, nenhum destes compreende que o gado emite CH4 metano ao 
ruminar, apenas um, entre os quatro proprietários, devolve corretamente as 
embalagens dos medicamentos e dois deles sabem do impacto causado pela 
pecuária. Mesmo tendo participado de algum trabalho, um dos entrevistados, 
afirmou não compreender o significado de APP e Reserva Legal, mas disse que, as 
árvores que foram plantadas em volta da nascente de sua propriedade foram 
doadas pelos palestrantes desse trabalho que ele participou. Apenas dois dos 
criadores afirmaram saber que ao ruminar, o gado emite CH4 para a atmosfera, 
mesmo fazendo parte das 11 pessoas que não participaram de nenhum trabalho de 
conscientização ambiental, mas 86,67%, como são evidenciados no gráfico 02, não 
têm percepção sobre o assunto. O CH4 é um gás de efeito estufa considerado o 
segundo maior contribuinte para o aquecimento do planeta (sendo o dióxido de 
carbono (CO2) o primeiro). Para gado de leite, estima-se uma emissão em média de 
57 Kg por animal (ZOTTI & PAULINO, 2009), o que pode ser agravado pela alta 
pressão de pastejo, levando-se em conta que o gado em período de descanso, 
tende a ficar aglomerado, intensificando a situação, já que o gás metano torna-se 
um problema quando liberado de forma concentrada. 
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GRÁFICO 02 – Caracterização Ambiental dos proprietários de gado leiteiro do 

Córrego do Capoeirão, São Geraldo da Piedade - MG. Legenda, 
quanto á: compreensão da emissão de gás metano na ruminação 
(A), compreensão do impacto da pecuária (B), participação em 
trabalho de conscientização ambiental (C), percepção de Área de 
Preservação Permanente (D), percepção de reserva legal (E), 
compreensão os impactos da queimada (F). 

Fonte: Visita de campo e aplicação de questionário. 
 

Dos entrevistados, apenas três compreendem que a pecuária causa impacto 
ambiental (gráfico 02), sendo um dado preocupante, pois 12 desconhecem tais 
impactos, por acharem que a criação de gado é algo natural, incapaz de causar 
qualquer impacto ao meio ambiente. A maioria dos entrevistados não compreendem 
que a pecuária trata-se de uma atividade degradadora, já que, para tal acontecer, 
envolve uma série de impactos, como desmatamento e queimadas, além da 
utilização de monocultura, o que afeta significativamente o meio ambiente.  

No que diz respeito à água, expresso no gráfico 03, nenhum dos criadores 
possuem algum sistema de irrigação para a pastagem ou para qualquer outra 
atividade.   Sobre os equipamentos elétricos (gráfico 03), apenas 33,33% não 
possuem nenhum tipo de equipamento elétrico e 66,67%, possuem equipamentos 
elétricos em suas propriedades, que vão desde motor, resfriador de leite, bomba 
d’água e iluminação até ordenhadeira mecânica, sendo que dos 10 criadores que 
possuem algum equipamento elétrico, a maioria possui motor e resfriador de leite, 
uma vez que alguns desses resfriadores são utilizados de forma cooperativa e a 
minoria possui ordenhadeira mecânica, iluminação e bomba d’água.  

Na região é usado o tanque comunitário, que se trata de um tanque de 
refrigeração de leite, utilizado de forma coletiva pelos produtores de leite, com as 
características de desempenho e eficiência de acordo com regulamento específico, 
segundo a Instrução Normativa nº 22, 07/07/2009, que estabelece as normas 
técnicas para utilização de tanques comunitários visando à conservação da 
qualidade do leite cru, proveniente de diferentes propriedades rurais.  

Sendo assim, os proprietários que possuem o tanque de resfriamento de leite, 
os de maior produtividade, usam caminhões do tipo de carroceria “carga seca” para 
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recolherem o leite em latões dos que não possuem tal tanque, sendo cobrada uma 
porcentagem do valor do leite por esse serviço. Vale destacar, que a presença 
desses tanques na propriedade, pode desencadear uma maior produtividade, já que, 
quem possui o resfriador, possui também a possibilidade de ordenhar duas vezes ao 
dia, já que os que não possuem tanque se encontram impossibilitados de tal 
possibilidade, pelo transporte do leite ser feito apenas uma vez ao dia, devido ao 
custo.  

Dos três proprietários que afirmaram possuir ordenhadeira mecânica e tanque 
de resfriamento, apenas uma pessoa, disse usar apenas água e sabão, as outras 
duas afirmaram que usam água quente e detergentes para a lavagem dos 
aparelhos. Embora esses detergentes sejam o ideal para a higienização desses 
aparelhos, tais são prejudiciais ao solo e principalmente à água, devido aos ácidos 
presentes nos mesmos.   

Em relação ao solo, 66,67% dos proprietários afirmaram que não possuem 
erosões em suas propriedades, sendo que apenas cinco proprietários admitiram 
possuí-las, como é mostrado no gráfico 03. Mas por meio de observações, foi 
possível notar que mesmo os que afirmaram não possuir erosões, possuem tais em 
suas propriedades, o que demonstra que alguns proprietários não sabem realmente 
o que pode ser considerado uma erosão ou simplesmente omitiram tal informação. 
Dessas cinco, apenas em duas delas há algum tipo de intervenção nas erosões 
existentes, sendo que três proprietários, afirmaram que não interveem nessas 
erosões. Mas os que afirmaram fazer algum tipo de intervenção demonstraram 
desconhecer os benefícios ao meio ambiente, o beneficiando indiretamente, pois 
apenas cercam as erosões para evitar os possíveis prejuízos financeiros causados 
pela queda dos bovinos nessas erosões, demonstrando a falta de percepção 
ambiental quanto aos danos causados para o solo da propriedade. 

A maioria dos criadores (73,33%) não usam nenhuma prática de aração e 
gradagem (gráfico 03), sendo que apenas quatro desses 15 criadores utilizam essa 
prática, que por vezes é recomendável, mas contribui para o empobrecimento do 
solo quanto á fertilidade e estrutura, podendo dificultar a longo prazo, a manutenção 
da gramínea no local, por exemplo.  Segundo Filho e Duarte, 2010, tais práticas 
ocorrem principalmente no período de estiagem, já que os pecuaristas precisam 
produzir alimento para o gado se alimentar e acabam usando o solo de maneira 
errada, podendo causar a perda do solo e consequentemente erosões. E 
normalmente estas técnicas agrícolas são utilizadas na renovação do pasto ou na 
produção de novas áreas de pastagem. 

Dos 15 entrevistados, como é evidenciado no gráfico 03, nenhum utiliza 
agrotóxicos em suas propriedades para o controle de ervas daninhas, pragas e 
parasitas, o que é um ponto positivo para o meio ambiente, já que, os agrotóxicos 
poluem diretamente o solo, o ar e as águas, principalmente quando utilizados de 
forma incorreta. Quanto à geração de resíduos sólidos, apenas um dos 
entrevistados, afirmou que devolve devidamente as embalagens vazias de 
medicamentos ao vendedor, sendo que tal já participou de algum trabalho de 
conscientização, fator que contribui para evidenciar pouco conhecimento ambiental 
dos proprietários tendo em vista que este procedimento é obrigatório e que os 
estabelecimentos que vendem tal produto devem receber os recipientes de 
acondicionamento de tais produtos químicos. Os outros 14 proprietários assumiram 
que fazem o descarte indevido (gráfico 03), sendo que a maioria afirmou queimar 
essas embalagens, o que prejudica o solo, o ar e pode contaminar também a água, 
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além de contaminar os produtos de origem animal devido ao uso inadequado desses 
produtos veterinários empregados para o tratamento de enfermidades dos animais 
(DIAS, 1999).   
 

 
 
GRÁFICO 03 – Aspectos ambientais das propriedades do Córrego do Capoeirão, 

São Geraldo da Piedade – MG. Legenda: A – Sistema de irrigação, 
B - Equipamentos elétricos, C - Erosões na propriedade, D - 
Intervenção na erosão. E - Práticas de aração e gradagem, F - Uso 
de agrotóxicos, G - Devolução das embalagens vazias de 
medicamentos ao vendedor.  

Fonte: Visita de campo e aplicação de questionário. 
   
Todos os proprietários disseram que o esgoto provindo de fezes, urina e 

águas residuárias são despejados diretamente no solo, sem a devida preocupação 
dos danos causados ao solo, ao ar e à água, já que o gado produz uma imensa 
quantidade desses resíduos. Foi observado nas propriedades, que a maioria dos 
currais estão localizados próximos aos cursos d’águas, o que torna a situação ainda 
mais preocupante, por facilitar a contaminação das águas, já que, na limpeza desses 
currais, os dejetos são direcionados para áreas adjacentes, de forma concentrada, 
podendo afetar o meio ambiente. Segundo Dias (1999), as fezes e urinas expelidas 
pelos bovinos depositam-se ao longo das pastagens e dos cursos d’água e embora 
a incorporação dessa matéria orgânica ao solo seja benéfica para sua fertilização, 
não é benéfico aos cursos d’água, que podem ser contaminados pelo excesso desse 
material. 

Em relação à legislação ambiental, nove criadores compreendem o que é 
uma APP, mas seis dos 15 entrevistados, não sabem o significado, alguns já até 
ouviram falar, mas não compreendem em que consistem as APP’s. Ao serem 
questionados se tinham conhecimento da importância e da obrigatoriedade da 
conservação de APP’s, todos os entrevistados afirmaram que conservariam as 
APP’s em suas propriedades, mesmo aqueles que não possuem. Fato esse que 
pode demonstrar que uma capacitação sobre a legislação ambiental para esses 
criadores, poderia surtir algum efeito para evitar tais impactos, já que, estando 
informados e conscientes sobre seus deveres e obrigações, talvez compreendessem 
a importância da preservação do meio ambiente e o que suas atitudes podem 
acarretar á suas propriedades e ao meio ambiente.   

A percepção de reserva legal entre os entrevistados foi bem divergente, já 
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que oito proprietários afirmaram compreender sobre o assunto e sete disseram não 
saber do que se trata ou confundiram o seu significado com o de APP. Dos oito 
proprietários que afirmaram compreender sobre reserva legal, todos mantêm a 
reserva em suas propriedades. Entretanto um dos proprietários que afirmou manter 
tal reserva, através de observações na propriedade, foi possível notar que há uma 
área mantida como reserva, que se trata de uma APP, o que é amparado pelo Novo 
Código Florestal (BRASIL 2012), pois segundo o texto Novo Código Florestal 
(BRASIL, 2012), é possível o cômputo das APPs no cálculo do percentual da 
Reserva Legal para imóveis rurais de qualquer tamanho, desde que observadas três 
condições: não implique a conversão de novas áreas; a área a ser computada deve 
estar conservada ou em processo de recuperação; e o proprietário ou possuidor 
deve ter requerido inclusão do imóvel no CAR, sendo que atualmente é previsto 
essa inclusão quando a soma de APPs e reserva legal exceder 80% do imóvel rural 
localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal. Os sete que disseram não 
compreender sobre reserva legal, também não as possuem. 

Dos proprietários, 86,67% possuem curso d’água em suas propriedades, 
sendo que apenas 13,33% não possuem. Dos 13 proprietários que possuem curso 
d’água, apenas dois restringem a passagem dos gados até ele, os outros 11 não 
entendem o porquê disso ser feito, não compreendendo que a concentração de 
animais ao redor das fontes de abastecimento de água podem facilmente 
contaminar tais cursos d’água pelas fezes e consequentemente aumentar os riscos 
à saúde, quando a água é utilizada para consumo humano (DIAS, 1999). Segundo o 
Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), todos os cursos d’água são considerados 
APPs, demonstrando uma percepção incorreta dos entrevistados em relação á tais, 
pois diante disso, os 13 proprietários possuem APPs em suas propriedades e não 
compreendem o que esses cursos d’água representam.  

Apenas uma das propriedades não possui nenhum tipo de lago, lagoa e/ou 
nascente. Dos 14 que possuem apenas uma não possui nenhum tipo de proteção 
quanto aos mesmos, os outros 13 afirmam proteger de alguma forma suas 
nascentes, com vegetação e/ou cerca de arame em volta das mesmas. Mas embora 
92,86% dos criadores afirmem que protegem suas nascentes, em algumas 
propriedades ficou evidente que tais não tinham as devidas proteções, como uma 
nascente que está bem próximo da estrada de acesso à propriedade, que não há 
nenhum tipo de proteção em volta.   

Do total de proprietários, 13 que afirmaram possuir vegetação nos pontos de 
maior cota em relação ao ponto de menor cota do terreno, mostraram-se 
compreender a importância dessa vegetação para evitar possíveis erosões e 
consequentemente o surgimento de voçorocas.  

Entre os criadores de gado leiteiro entrevistados, 11 possuem algum espaço 
brejoso e/ou encharcado em suas propriedades, espaços esses que contêm 
nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, com solos úmidos e caracterizados por 
vegetações típicas, como renques de buritis do brejo, definidos também como 
vereda (RESOLUÇÃO CONAMA N° 303, 2002), sendo que a penas quatro não 
possuem. É possível a identificação a olho nu desses espaços, principalmente 
quando são permanentes, mas quando temporários, em épocas de estiagem, tal 
identificação é dificultada. Esses espaços são provenientes de nascentes ou cursos 
d’água e por isso devem ser devidamente protegidos, pois a presença de bovinos 
nos mesmos pode causar a compactação do solo e consequentemente a extinção 
de tais espaços. 
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Os 15 proprietários entrevistados, afirmaram compreender os impactos 
ambientais causados pela queimada, aspecto positivo para a região, já que sabendo 
de tais impactos, as queimadas tendem a serem evitadas, pois tais são 
responsáveis pela poluição do ar através da fumaça e do material particulado 
lançado na atmosfera (LEITE et.al, 2011). 

Foram verificados que os principais impactos causados pela pecuária na 
região, são as erosões, que existem em praticamente todas as propriedades, sendo 
que não há intervenção nas mesmas na maioria destas; os terracetes foram 
evidenciados em todas as propriedades e a destinação incorreta dos resíduos 
sólidos, resultantes das fezes e urinas bovinas, que são despejados, de forma 
unânime, diretamente no solo. 

A escolaridade evidenciou ter influenciado na percepção ambiental dos 
criadores, já que, o único proprietário que possui ensino médio, apesar de não 
compreender que a pecuária causa impacto ambiental, foi o que mais demonstrou, 
através das respostas dos questionários e por conversas, que compreende sobre a 
legislação ambiental, além de demonstrar estar ciente que é possível exercer tal 
atividade de forma harmônica com o meio ambiente, sendo preciso à preservação 
para as gerações futuras. Os outros entrevistados, embora com baixa escolaridade, 
também compreendem alguns impactos, principalmente os que dizem respeito à 
legislação, mas mostraram-se conhecer apenas o mais supérfluo do Novo Código 
Florestal (BRASIL, 2012), preocupando-se mais com o dano econômico e deixando 
o meio ambiente em segundo plano. 

Em relação do tamanho da propriedade com os impactos causados, não 
houve relação entre tais, pois o conhecimento dos proprietários não diferenciou 
muito das menores e das maiores propriedades, sendo que ambos demonstraram 
possuir a mesma compreensão diante do assunto. Uma pequena propriedade pode 
causar um impacto ambiental maior que uma considerada grande, devido à unidade 
animal, demonstrando que o tamanho da propriedade não indica diretamente a 
magnitude do impacto, sendo tal informação dependente da unidade animal 
presente na propriedade, pois quanto maior a unidade animal por espaço, maior 
será o impacto ambiental provavelmente. 

 
CONCLUSÕES 

Diante disso, destaca-se a importância de uma educação ambiental efetiva 
através uma extensão rural e assistência técnica entre todos os proprietários, pois 
se notou que os criadores de gado, desconhecem que a pecuária pode causar 
impactos ambientais, por considerarem que tal atividade é nociva ao meio ambiente 
e que pode ser benéfica ao mesmo.  

Após a análise dos resultados, pode-se concluir que apesar de degradante, a 
atividade pecuária desenvolve um importante papel em São Geraldo da Piedade, já 
que, entre os entrevistados, todos possuem tal atividade como a principal fonte de 
renda.  
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