
  BIC 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DE PROPRIEDADES 

LEITEIRAS DO VALE DO TAQUARI 

LOCALIZADAS EM FLORESTA 

OMBRÓFILA MISTA E EM  FLORESTA 

ESTACIONAL DECIDUAL 
... 

JAQUELINE DE BORTOLI 1, CLAUDETE REMPEL2  
 1Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Univates.  

2Doutora em Ecologia; Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD).  

INTRODUÇÃO 
A sustentabilidade das propriedades rurais é uma necessidade 

cada vez mais discutida, tanto pela população quanto pelos órgãos 

governamentais. Vários produtores buscam se adequar a novas 

formas de produzir que sejam menos agressivas ao meio 

ambiente. Para isso é necessário o cuidado com o  ambiente, pois 

sem este cuidar é impossível encontrar o caminho para a 

sustentabilidade. Segundo Verona (2008) e Altieri (2009) para 

tornar o ambiente sustentável existem os Indicadores de 

Sustentabilidade Ambiental utilizados para determinar as condições 

em que o ambiente/local se encontra, a fim de encontrar medidas 

que possibilitem definir resultados, além de gerar dados e apontar 

a direção também favorecem no desenvolvimento sustentável. As 

formações florestais existentes no Rio Grande do Sul apresentam 

características diversificadas, segundo Marchiori (2002), a Floresta 

Ombrófila Mista, também chamada de Mata das Araucárias é 

marcada pela presença de pinheiro-do-Paraná (Araucaria 

angustifolia) que dá a paisagem uma fisionomia própria.                                            

A Floresta Estacional Decidual também é chamada de Floresta 

Tropical Caducifólia e se caracteriza por duas estações climáticas 

demarcadas durante o ano, formada principalmente por espécies 

perenifólias (MARCHIORI, 2002). 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a sustentabilidade ambiental 

de propriedades produtoras de leite, localizadas em duas 

formações vegetais distintas presentes no Vale do Taquari/RS: 

Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionadas cinco propriedades leiteiras, através  de contato 

com a Secretaria de Agricultura e EMATER de dois municípios 

localizados nas formações vegetais em estudo. Após, são avaliados 

nove parâmetros (deposição de dejetos, fontes de água, área de 

proteção ambiental, reserva legal, utilização de agrotóxicos e 

fertilizantes, declividade da propriedade, erosão, queimadas e usos 

da terra) subdivididos em 13 subparâmetros. A partir destes 

indicadores, serão construídas matrizes de ponderação com os 

subparâmetros, nas quais dados quantitativos, obtidos em campo e 

em laboratório, serão transformados em índices de impacto, 

expressos numericamente.  

RESULTADOS 
Todas as 5 propriedades selecionadas pelas Secretarias 

de Agricultura dos municípios participantes da pesquisa 

já foram visitadas e os parâmetros já foram avaliados.  

A pesquisa encontra-se em fase de tabulação dos dados 

para a geração dos índices e assim realizar a 

comparação da sustentabilidade ambiental das 

propriedades localizadas em Floresta Ombrófila Mista e 

em Floresta Estacional Decidual. 

Ao final da pesquisa, será entregue um  relatório a cada 

produtor, à Emater e à Secretaria Municipal de Agricultura 

dos municípios participantes da pesquisa e acredita-se 

que este pode contribuir para o diagnóstico ambiental do 

sistema de produção leiteiro, pois apresenta os pontos 

positivos e negativos das práticas em vigor. Diante da 

visualização dos pontos positivos e negativos da 

propriedade, os produtores rurais podem gerenciar sua 

atividade, bem como suas práticas agrícolas 

consorciadas de forma sustentável. 

REFERÊNCIAS 

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura 

sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2009. 

MARCHIORI, José Newton Cardoso. Fitogeografia do Rio Grande do 

Sul: enfoque histórico e sistemas de classificação. Porto Alegre: EST, 

2002. 

VERONA, L. A. F. Avaliação da Sustentabilidade em agroecossistemas de 

uso familiar em transição agroecológica na região sul do Rio Grande do 

Sul. Pelotas, 2008. 

 

 

Visita in loco em uma das propriedades do Vale do 

Taquari. Foto: Juciano Salvini (2013). 
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