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RESUMO 

 

 

As mudanças ocorridas na agricultura com a introdução da tecnologia têm levado os recursos 

naturais a tornarem-se mais frágeis diante do modo de produção desenvolvido sob o sistema 

convencional, no qual mantem-se com uso de máquinas, tratores, defensivos químicos e 

insumos externos. Nos agroecossistemas do milho no Estado de Sergipe desenvolveram-se 

nos últimos cinco anos uma modernização na agricultura, onde o milho além de ser cultivado 

como uma cultura de subsistência torna-se um agronegócio, fonte de renda principalmente dos 

municípios de Carira e Simão Dias maiores produtores de milho do Estado. Diante das 

mudanças nos padrões tecnológicos na produção do milho em Sergipe, realizou-se a pesquisa 

que abordou os Níveis Tecnológicos nos Agroecossistemas do Milho no Estado de Sergipe. O 

objetivo geral pautou-se na análise dos níveis tecnológicos na exploração dos 

agroecossistemas do milho no Estado de Sergipe diante das transformações ocasionadas pela 

inserção das tecnologias na agricultura. Foi realizada uma pesquisa de campo, e selecionou-se 

15 indicadores onde foram observados os pontos potenciais e limitantes. Aplicaram-se 

questionários para coleta de dados, além de um teste de Resistência Mecânica à Penetração 

para analisar a compactação do solo. A pesquisa contemplou o método sistêmica abordando 

as dimensões ambiental, social e econômica na produção do milho na região centro-oeste de 

Sergipe. Destacou-se a prática da monocultura na região, o uso excessivo de defensivos 

químicos bem como a adoção de mais de 90% das sementes transgênicas entre os produtores. 

No período que se realizou a pesquisa o clima tornou-se o maior desafio para os produtores da 

região diante de uma condição atípica ocorrida na safra de 2010 levando além da redução da 

produtividade, também a perda de toda a safra em algumas propriedades. Quanto ao fator solo 

devem-se adotar práticas mais conservacionistas visando manter uma produção mais 

sustentáveis, dessas práticas destacam-se o plantio direto e a rotação de cultura. De modo 

geral deve-se repensar a expansão na cultura do milho principalmente nos municípios de 

Carira e Simão Dias de modo a buscar desenvolver práticas que levem em consideração não 

só o fator econômico, mas também o ambiental e o social. 

 

Palavras-chave: Agroecossistemas. Milho. Sergipe. Sustentabilidade. Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

 

The changes occurred in the agriculture with the introduction of technology lead the natural 

resources to become more fragile when we consider the way of production developed under 

the conventional system, in which it keeps using machines, tractors, chemical defenses and 

external inputs. Through the last five years the corn agroecosystems in the State of Sergipe 

developed a modern agriculture, where besides being cultivated as a subsistence agriculture it 

has become an agribusiness, a source of income mainly in Carira and Simão Dias, the most 

important corn producers cities of the State. Facing the changes of the technological standards 

on the corn production in Sergipe,  a research was made focusing on the technological level in 

the corn agroecosystems in the state of Sergipe. The main point was based on the analysis of 

the technological levels in the exploration of the corn agroecosystems in the State of Sergipe 

facing the changes caused by the insertion of technologies in the agriculture. A field research 

was made, and 15 indicators were selected and the potential and boundary points were 

observed.  Questionnaires were applied for the data capture, besides a test of the mechanical 

resistance to the penetration to analyze the soil compaction. The research considered the 

systemic approach focusing on the environment, social and economical dimensions in the 

corn production in the middle- west region of Sergipe.  The monoculture practice was 

highlighted; the excessive use of chemical defensives as well the adoption of more than 90% 

of the transgenic seeds among the producers. The weather become the biggest challenge for 

the producers in the period that the research was made for they faced an atypical condition 

occurred in the 2010 crop that lead not only a reduction of the production but also all the crop 

lost in some properties. For the soil factor, it should have used more conservative practices 

focusing on keeping a way of production more sustainable, in those practices the highlighted 

are the direct planting and the crop rotation. Generally, it should rethink the corn culture 

expansion mainly in Carira and Simão Dias in a way that would search to develop practices 

that lead in consideration not only the economical factor but also the environmental and the 

social ones. 

 

Keywords: Agroecosystems. Corn. Sergipe. Sustainability. Technology. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A forma de apropriação do homem sobre a natureza tem ocasionado transformações 

no meio ambiente e sobre ele mesmo, interferindo nos processos naturais dos ecossistemas. 

Assim a atividade agrícola que se constitui em uma das formas mais antigas de utilização dos 

recursos naturais pelo homem, apresenta-se no cenário atual com intensas mudanças, 

resultantes das novas práticas nos modos de produção, com a diversificação de técnicas 

empregadas na agricultura. 

Devido a essas mudanças, surgiu o interesse de realizar um estudo nos 

agroecossistemas do milho no Estado de Sergipe, onde houve um recente processo 

tecnológico na produção do milho, aumentando a sua colheita. Esse foi um dos motivos em 

que se faz necessário o estudo da influência dos níveis tecnológicos empregados nas 

explorações agrícolas nos agroecossistemas do milho. O estudo realizou-se nos municípios de 

Carira e Simão Dias localizados na região Centro-Oeste do referido Estado, os quais 

destacaram como os maiores produtores de milho por usarem de técnicas avançadas em suas 

práticas agrícolas. 

Nesse sentido, tem-se nos fatores a seguir as justificativas que permitiu-se eleger os 

agroecossistemas do milho como objeto de estudo: o recente e significativo processo de 

tecnificação no manejo da produção do milho em Sergipe; a identificação de problemas na 

eficiência dessas atividades agrícolas contribuindo para níveis diferenciados de 

sustentabilidade, sendo variável com a tipologia das condições locais; e a identificação de 

pontos potenciais e limitantes para o cultivo do milho.   

Levando em consideração que as tecnologias auxiliam os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais em condições específicas e restritas, fora isto, há aspectos impeditivos ao nível 

de sustentabilidade obtidos em função de aspectos limitantes, estabeleceram-se as seguintes 

hipóteses: as tecnologias contribuem favoravelmente para maior garantia de produção; as 

tecnologias favorecem o aumento da produtividade; e os impactos positivos das tecnologias 

no setor econômico são passíveis em condições específicas e favoráveis, levando em 

consideração as questões ambientais e socais.  

A mudança nas práticas agrícolas em Sergipe destaca-se pela introdução de elevada 

tecnológica na produção do milho tais como: tratores, máquinas e implementos agrícolas, 



16 

 

fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, sementes hibridas convencionais e transgênicas, 

entre outros, que fazem parte do cenário da agricultura dos maiores produtores de milho do 

Estado. O uso dessas tecnologias apresentaram pontos potenciais e limitantes, diferenciando-

se entre os produtores da região. 

Contudo, o referido trabalho está dividido em quatro capítulos. Além da introdução 

geral apresentando o tema, são apresentados o problema de pesquisa, a justificativa, as 

hipóteses a serem testadas e os objetivos.  

O primeiro capítulo constitui-se do referencial teórico, com uma caracterização do 

sistema de produção do milho em Sergipe, iniciando pela perspectiva histórica, mostrando o 

surgimento dessa cultura, além de ressaltar sua abrangência e importância para o Mundo, o 

Brasil e o Estado de Sergipe, além de apresentar as mudanças recentes ocasionadas pela 

modernização no sistema agrícola do milho. 

O segundo capítulo faz um levantamento dos aspectos das tecnologias mais 

importantes para o desenvolvimento da produção do milho em Sergipe, destacando as 

potencialidades e limitações dentro do sistema agrícola. São abordadas neste capítulo a 

seleção e discussão de indicadores de sustentabilidade nas dimensões ambiental e social.  

O terceiro capítulo aborda os aspectos econômicos do desenvolvimento da produção 

agrícola do milho no Estado, bem como o processo de modernização no campo. Desta forma 

são apresentadas as potencialidades e limitações nos indicadores econômicos.  

O quarto capítulo é analisa a eficiência produtiva do milho, enfocando a importância 

do clima para essa cultura, o impacto da compactação do solo sobre a cultura segundo os 

resultados do teste de Resistência Mecânica à Penetração (RMP). Por fim as considerações 

finais da pesquisa, trás a síntese dos resultados encontrados em cada capítulo.  

De modo geral, esse trabalho traz resultados obtidos com base em coleta de dados em 

campo, descrevendo a atual configuração do desenvolvimento agrícola em Sergipe, em 

especial na produção do milho que alcançou altos níveis tecnológicos. É esperado que este 

trabalho contribua para a comunidade científica e para a sociedade. 

Assim, pautou-se como o objetivo geral a análise dos níveis tecnológicos na 

exploração dos agroecossistemas do milho no Estado de Sergipe diante das transformações 

ocasionadas pela inserção das tecnologias na agricultura. Os objetivos específicos são: a 

identificação das principais tecnologias que influenciam nesses agroecossistemas e seus 

impactos ambientais, sociais e econômicos; destacar no processo evolutivo dos 



17 

 

agroecossistemas do milho os aspectos potenciais e limitantes na produção; selecionar 

indicadores de sustentabilidade e apresentar os pontos potenciais e limitantes abordando o 

enfoque sistêmico e interdisciplinar.  
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1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DO MILHO EM SERGIPE 

 

 

1.1 Introdução  

 

 

O milho é considerado uma fonte de alimento muito utilizada pelos antigos povos da 

América e ganhou, pela sua importância espaço na produção agrícola em todo mundo. O 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis tornou-se um desafio para os produtores 

agrícolas, pois, na busca por maior garantia de produção foram feitos diversos investimentos 

em insumos externos para garantir alta produtividade. Assim, a cultura do milho expandiu-se 

graças a modernização das práticas de cultivo. Aliado ao desenvolvimento tecnológico da 

agricultura. A expansão da produção do referido grão tornou-se um exemplo de uma 

agricultura altamente tecnificada. 

Por ser rentável economicamente, o milho ganhou nos últimos anos importância em 

Sergipe, ainda que tenha sido cultivado até recentemente como uma cultura de subsistência. 

Com os avanços tecnológicos no processo de produção, tornou-se uma das principais fontes 

de renda agrícola na região Centro-Oeste Sergipana, especialmente nos municípios de Carira e 

Simão Dias.  Porém, não se deve apenas considerar o fator econômico já que as questões 

ambientais, e sociais também estão envolvidas diretamente.   

A modernização do campo, especialmente da região Centro-Oeste de Sergipe 

provocou alterações nas características principais que envolvem a produção do milho. Esta 

mudança de uma cultura de subsistência para componente do agronegócio trouxe 

transformações nas técnicas utilizadas, proporcionando desenvolvimento da região por 

requerer uma agricultura altamente tecnificada, e com a substituição de outras culturas pelo 

milho, essas áreas passaram a ser ocupadas com a monocultura desse produto. Tudo isso 

desenvolveu-se paralelo às perspectivas de ganhos econômicos que a produção do milho tem 

possibilitado. Porém essas perspectivas não apresentaram garantias para os produtores de 

milho em Sergipe. 

Com isso, a aludida região Centro-Oeste passou a desenvolver uma agricultura que 

apresenta pontos potenciais e limitantes, os quais devem ser bem planejados, evitando ou 
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diminuindo as limitações e explorando o potencial agrícola com sustentabilidade, de modo 

que as questões ambientais, sociais e econômicas estejam inter-relacionadas aos princípios de 

uma agricultura sustentável. Embora essa região produtora de milho no Estado esta 

experimentando uma modernização agrícola, essa tecnologia precisa ser bem planejada para 

garantir alta produtividade.  

O objetivo desse capítulo é fazer uma caraterização do sistema de produção do milho 

em Sergipe, apresentando sua importância econômica e sua disseminação em especial no 

Estado de Sergipe. 
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1.2 Revisão Bibliográfica 

 

 

1.2.1 Importância da Produção do Milho  

 

 

O milho é uma gramínea da família Poaceae, tribo Maydeae, gênero Zea espécie mays 

(Zea mays L.), (PATERNIANI; CAMPOS, 2005). A cultura do milho ocupa lugar de 

destaque na produção mundial não só devido ao acúmulo de conhecimentos científicos 

relacionados a esta espécie, mas também em razão do grande valor econômico e imenso 

potencial produtivo que apresenta. Por muito tempo, esta cultura esteve frequentemente 

cultivada em consórcio com o feijão sempre relacionado à noção de subsistência.  

Segundo Paterniani e Campos (2005), este cereal é uma cultura essencialmente 

americana, visto que já era cultivada pelos índios Incas, Astecas e Maias, sendo o principal 

cultivo agrícola dessas civilizações. Após a descoberta das Américas, o milho foi levado à 

Europa e posteriormente espalhou-se por todo o mundo. A importância econômica do milho 

está no fato de que o mesmo tem um elevado potencial produtivo, composição química e 

valor nutritivo e constitui-se em um dos mais valiosos cereais cultivados e consumidos no 

planeta (FANCELLI; DOURADO NETO, 2004).  

Segundo Cruz  et al., (2008), os maiores produtores mundiais de milho são os Estados 

Unidos, a China e o Brasil. Na América do Sul, além do Brasil, outros relevantes produtores 

são o México e a Argentina (SOUZA; BRAGA, 2004).  Quanto à demanda dessa produção 

mundial do milho entre os três maiores produtores destacam-se os Estados Unidos com 

elevado consumo na produção do etanol; a China no elevado crescimento na demanda 

doméstico influenciado pelo aumento do rebanho de leite, e no Brasil registra-se o 

crescimento na demanda principalmente para a produção de ração animal com destaque para 

avicultura, seguida da suinocultura (PINAZZA, 2007). 

Segundo Pinazza (2007), nos Estados Unidos, além do alto nível tecnológico dos 

produtores, o que fortalece a produção do milho é a organização política dos agricultores 

americanos por meio de associações e entidades fortes, e de um bom número de 

representantes políticos que conseguem garantir uma política agrícola favorável e estável por 
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parte dos poderes públicos. Destaca-se também a presença de médios produtores no setor com 

áreas em torno de 200 a 300 ha. E 80% das sementes utilizadas são transgênicas.  

As mudanças ocorridas no cenário agrícola brasileiro, especificamente após a década 

de 1970, favoreceu o aumento da produtividade na cultura do milho, onde algumas regiões 

destacam-se. Os ganhos maiores registraram-se após a complementação da nova Lei da 

Biotecnologia em 2005, influenciando ganhos na produtividade do milho, fato constatado 

após as safras de 2007/2008 (PINAZZA, 2007). 

De acordo com Souza e Braga (2004), no Brasil o milho é cultivado em praticamente 

todo o território, ocupando a maior parte das áreas cultivada.  Destaca-se entre os grãos como 

o produto de maior volume produzido, superado apenas pela soja que assume o primeiro lugar 

em termos de valor de produção. A cadeia produtiva do milho é um dos segmentos mais 

significativos do agronegócio brasileiro ao responder por cerca de 37% da produção nacional 

de grãos (PINAZZA, 2007). 

O milho é o insumo de uma centena de produtos, porém, na cadeia produtiva de suínos 

e aves é consumido aproximadamente 70% do milho produzido no mundo. Segundo a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), no Brasil 70% do que é produzido 

também é destinado a rações, principalmente avicultura e suinocultura. O restante da 

produção é empregado na indústria e 2% é usado para consumo humano (FIG. 1). 
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FIGURA 1 – Distribuição do consumo do milho no Brasil por segmentos 

FONTE: CONAB, 2010. Com adaptações. 

 

 

De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (ABRAMILHO) o 

baixo consumo de milho com alimentação humana está associado à substituição pelo trigo no 
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país. Segundo Jay (2005), nos Estados Unidos o consumo do milho para a alimentação 

humana é pequena, sendo sua maioria usada para a fabricação do etanol. 

No México o milho é a base de alimentação da população, sendo usado na fabricação 

de “tortilha”. Na África, os grãos de milho branco são usados como primeiro alimento nativo 

dado aos bebês desmamados. No Perú se produz uma bebida alcoólica muito popular a 

“Chica”, fabricada desde o tempo dos Maias (JAY, 2005).  

Na Europa 35% em média da produção do milho é destinada à silagem, e seu plantio é 

realizado por pequenos e médios produtores. Neste continente o uso de transgênico é 

extremamente restrito e limitado. Na Ásia a maior parte do milho é plantada por agricultores 

familiares em pequenas propriedades e com baixa tecnologia. Nesse continente, 

aproximadamente 80% do milho é híbrido e somente nas Filipinas se planta transgênico 

(CARDOSO et al., 2011). 

O Brasil vem se consolidando como grande exportador desse grão desde 2001 

(OLIVEIRA et al., 2010). De acordo com o Sistema de Análises das Informações de 

Comércio Exterior (ALICE), até o ano de 2000, o Brasil chegava a importar milho da 

Argentina para abastecer a região Nordeste. Apesar desse ranking na exportação, o Brasil tem 

muito a melhorar em condições de infraestrutura, transporte e rodovias (ALICE, 2010). 

Pinazza (2007) afirma que a cadeia produtiva do milho sofre por deficiência na 

questão logística, que desencadeou consequências como: menores preços recebidos pelos 

produtores rurais por causa do alto custo de transportes entre regiões; redução da 

competitividade das exportações; aumento de gastos públicos com a comercialização entre as 

regiões superavitárias na produção e as deficitárias; e acrescenta grandes consequências nos 

desestímulos à produção nas regiões de fronteiras agrícolas. 

Mesmo com esse destaque na esfera econômica e social, a produção do milho, embora 

tenha sofrido um aumento na produtividade devido desenvolvimento tecnológicos, ainda 

possui fatores impeditivos durante a sua produção, dentre eles Souza e Braga (2004) destacam 

as etapas do agronegócio do qual, direta ou indiretamente, ela faz parte.  

O Brasil é o terceiro colocado em exportação de milho no mundo, perdendo apenas 

para os Estados Unidos e a Argentina. (OLIVEIRA, 2011). Destacam-se como maiores 

importadores do milho brasileiro o Irã, o Japão, Marrocos e Arábia Saudita (CONAB, 2010). 

 Os Estados brasileiros que mais exportam milho são Mato Grosso e Paraná, somando 

aproximadamente 90% do total exportado (OLIVEIRA et al., 2010). Com a junção do 
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aumento de produtividade aliada a competitividade, as vendas do milho no Brasil deverão 

ganhar novos estímulos, principalmente pelo aumento da produção animal no Brasil e na 

demanda mundial (PINAZZA, 2007).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as regiões do 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste respectivamente, são os maiores produtores (FIG. 1.1), e isto se 

deve ao emprego de tecnologias como máquinas, sementes selecionadas, fertilizantes. As 

propriedades de tamanho médio são as que apresentam rendimentos mais altos (IBGE, 2010). 

 

 
 
FIGURA 1.1 – Distribuição da produção (safra 2010) do milho por regiões brasileiras 

FONTE: IBGE, 2010. Com adaptações . 

 
 

Souza e Braga (2004) justificam fatores que contribuíram para o aumento da produção 

do milho em algumas regiões do país tais como o crescimento da indústria de rações, entre 

elas a avicultura e suinocultura, além do estímulo à adoção de tecnologia.  

O Brasil apresenta uma heterogeneidade dos sistemas de produção o que faz com que 

algumas regiões ganhem destaque na produção, diferenciando-se principalmente quanto ao 

emprego de tecnologias, além dos tamanhos das propriedades e das áreas colhidas. A 

diferença quanto aos níveis de produção entre as regiões no país resulta do emprego de 

tecnologias mais ou menos avançadas na produção de milho, pelos produtores (PINAZZA, 

2007).  
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As desigualdades na disponibilidade de recursos físicos e financeiros; de ordem social, 

educacional e no acesso à informação técnica fazem com que existam diferenças na utilização 

de pacotes tecnológicos e nas respostas aos estímulos econômicos (SOUZA; BRAGA, 2004). 

Nas regiões brasileiras, com exceção do Nordeste, o milho é cultivado em duas 

épocas, uma é a safra de verão considerada a principal sendo plantada entre os meses set/out 

com colheita nos meses de dez/jan. A safra de verão é predominante nas regiões Sul e 

Sudeste. E na região Centro-Oeste predomina a safrinha (LANDAU et al., 2010). Segundo 

Cruz et al., (2010), o termo safrinha é empregado para a cultura de milho de sequeiro 

semeado nos meses de jan/abr, após a colheita da soja precoce. Um dos fatores limitantes para 

essa época de plantio são as condições a que são expostas essas culturas, tendo sua 

produtividade bastante afetada pelas limitações de água, radiação solar e temperatura. 

No nordeste em especial em Sergipe só há uma safra desse grão. O milho é plantado 

entre os meses de abr/jun., sendo esse o período indicado pela regularidade de chuvas e sua 

relação com clima. E sua colheita acontece entre os meses de out/jan. 

Para Andrade et al.,(2009), com o domínio das técnicas de engenharia em plantas, a 

primeira geração de Plantas Geneticamente Modificadas (PGM) visou à diminuição das 

perdas no campo e, consequentemente, o aumento da produtividade final. A adoção conjunta 

de cultivares melhorada, de insumos e técnicas de cultivos adequados, fez com que os 

rendimentos das lavouras passassem a ser progressivamente mais elevada década após década 

(CRUZ et al., 2008). 

Segundo o CONAB (2010), no período de 2003 a 2010, a quantidade produzida do 

milho no Brasil quadruplicou. Vale destacar que não houve um aumento expressivo na área, 

mas na produção, isso se deve ao uso de alta tecnologia que se intensificou nessas práticas 

agrícola.  

De acordo com Pinazza (2007) o crescimento mundial da área cultivada com milho 

deverá totalizar 145,85 milhões/ha, entre os anos de 2014/2015. Esse aumento da área não é 

tão significativo, pois o que garantirá o aumento na produção serão os ganhos de 

produtividade. Afirma ainda que em novos ambientes tecnológicos, a produção do milho nos 

próximos dez anos deverá ser ampliada muito mais por aumento da produtividade que por 

crescimento de área. Com isso o que justificará e garantirá os ganhos de produtividade do 

milho no mundo será principalmente o advento da biotecnologia. 
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O cultivo de PGM constitui-se na mais nova tecnologia empregada na produção 

agrícola e que rapidamente foi adotada na agricultura (SIQUEIRA et al., 2004).  

Conforme Siqueira et al., (2004), a garantia na produtividade com uso dos cultivares 

transgênicos deve-se ao fato de que essas culturas reduzem as perdas causadas por plantas 

daninhas e pragas, garantindo também qualidade dos produtos e redução dos custos na 

produção. Os principais transgênicos distribuídos no mercado são os tolerantes a herbicida 

(Glifosato) e os protegidos contra insetos-praga este expressa à toxina Bt (Bacillus 

Thuringiensis), eficiente no controle de uma das principais pragas do milho a Lagarto-do-

cartucho (Spodaptero Frugiperda), tendo como vantagens também a redução no uso de 

inseticidas. 

O Nordeste também contribui para a produção do milho no país, sendo que em 

proporções menores que as regiões já citadas com destaque para o Estado da Bahia que é o 

maior produtor da região, atingindo na safra de 2010 uma colheita de 2.223.302 ton., seguida 

por Sergipe com uma produção de 1.055.166 ton., (IBGE, 2010). 

A produção de grãos, em especial o milho, tem um papel de destaque no 

desenvolvimento do Nordeste Brasileiro, principalmente na Bahia e Sergipe onde localiza-se 

sistemas de melhores tecnificações, atingindo produtividades de até 10 ton./ha., 

(CARVALHO, 2009). 

No Agreste Sergipano, pontualmente em Simão Dias e Poço Verde, o plantio do milho 

baseou-se no consórcio com o feijão. Prática esta que realizou-se até a safra de 2006, sendo a 

base da economia e fontes de receitas líquidas para os agricultores (SOUZA, 2009). Em 

Sergipe um fator que contribuiu para que o cultivo do milho fosse por muito tempo uma 

produção da agricultura familiar deveu-se ao fato de pertencer às culturas tradicionais e de 

festas juninas, sendo consumido in natura (FRANÇA; CRUZ 2007). 

Segundo a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), a 

cultura do milho é fortemente disseminada em todo o semiárido sergipano. Os maiores 

produtores se localizam na mesorregião do Sertão com destaque para o município de Carira e 

no Agreste sergipano tendo como o segundo maior produtor o município de Simão Dias (FIG. 

1.2). 

Sergipe era o terceiro maior produtor de milho no Nordeste até o ano de 2008 com 

uma produção de 584.786 (ton), porém em 2009 obteve um aumento de produção para 

703.292 (ton) superando o Estado do Ceará 538.962 (ton), que atualmente é o terceiro maior 
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produtor do Nordeste. Na última safra, o Estado de Sergipe atingiu uma produção de 

1.055.166 (ton), confirmando o seu segundo lugar (IBGE, 2010). 

As atividades agrícolas são desenvolvidas em áreas específicas do território sergipano. 

E nesse estudo será abordada a produção do milho nos municípios de Carira e Simão Dias, 

porção Centro-Oeste, onde apresenta-se uma  mudança no processo tecnológico do campo. De 

acordo com Oliveira (2010), o vigente processo de modernização da produção de milho no 

Agreste e Centro-Sul de Sergipe teve início no município de Simão Dias em 2003, com a 

implantação dos primeiros experimentos de competição de cultivares pela Embrapa 

Tabuleiros Costeiro. Outro grande incentivo à implantação da cultura do milho nessa região 

foi o declínio do algodão e açúcar aliados ao crescimento populacional, como também passa a 

ser cultivado o feijão, a mandioca além da criação de animais (SANTOS 2005).  
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FIGURA 1.2 – Localização geográfica dos municípios Carira e Simão Dias no Estado de 

Sergipe. Maiores produtores de milho no Estado. 

FONTE: SANTOS e ANDRADE, 1998. 
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Segundo Garcia e Duarte (2011), o frisado crescimento tem obtido produtividades 

superiores a outras regiões similares no Nordeste, em função do incremento no uso de 

sementes com maior potencial produtivo, insumos químicos e novas técnicas de condução das 

lavouras. Almeida (2006) em estudos realizados no município de Simão Dias constatou que a 

agricultura deste município é altamente subordinada aos insumos industriais, máquinas e 

equipamentos, porém possui uma notória capacidade de produção. 

Os grandes investimentos financeiros em capital e tecnologia, para a cultura do milho 

foi preponderante para a construção de um novo cenário do agronegócio, favorecendo a 

monocultura do milho (OLIVEIRA, 2010).  

O município de Carira faz parte da mesorregião do Sertão Sergipano e microrregião de 

Carira, estando localizado a uma Latitude – 37.7° S e Longitude – 10.36° W. Com uma 

população de 20.007 hab. (IBGE, 2010), em uma área de 636,400 Km², com predominância 

do bioma Caatinga Hiperxerófita e clima semiárido, com precipitação anual que varia entre 

500 a 700 mm, com períodos secos e chuvas intensas em algumas épocas do ano. O solo 

predominante são o Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico e os solos Litólicos 

caracterizados como sendo solos rasos e pedregosos (EMBRAPA, 2006).  

O segundo maior produtor de milho, município de Simão Dias (IBGE, 2010), faz parte 

da mesorregião do Agreste Sergipano e microrregião de Tobias Barreto, situando-se a uma 

Latitude – 37.81° S e Longitude – 10.73° W. Com uma população de 38.702 hab. (IBGE, 

2010), em uma área de 564,688 Km², com predominância do bioma Caatinga Hiperxerófita e 

Hipoxerófila e clima semiárido, com precipitação anual que varia entre 700 a 900 mm, com 

períodos secos e chuvas intensas em algumas épocas do ano. Os solos predominantes são os 

Planossolos Solódico Eutrófico, Cambissolos e solos Litólicos (EMBRAPA, 2006). No 

município de Simão Dias foi incluído no estudo uma amostra de produtores de milho do 

Projeto de Assentamento 8 de Outubro, por destacar-se como grandes produtores de milho no 

município.  

O Assentamento 8 de Outubro constitui-se de uma área de 1.859,9 Km², criado 

oficialmente em 06 de Agosto de 1998, e recebe este nome em homenagem à data de morte 

do revolucionário Che Guevara. A área foi desapropriada da Fazenda Quingimbe / Floresta, 

na comunidade Cumbe, cerca de 9 km da sede do município e a 101 Km da capital Aracaju 

(ALMEIDA, 2006). Composto por 81 famílias de assentados essas de origem principalmente 

do município de Paripiranga/BA, tendo como principal fonte de renda atualmente a produção 

do milho, que com o passar dos anos ocupou o lugar da produção de abóbora que foi por 
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muito tempo o principal produto até de exportação nesse assentamento e principal fonte de 

renda. 

O uso de tratores, plantadeiras, máquinas colhedeiras e aviação agrícolas são 

realidades das práticas agrícolas em Sergipe. Segundo técnicos agrícolas da EMDAGRO, por 

situar-se próximo a Bahia, esse fato tem contribuído para que os produtores baianos 

arrendassem terras sergipanas para cultivar o milho, como também produtores de Sergipe 

arrendassem terras principalmente no município de Paripiranga/BA, que faz divisa com 

Simão Dias/SE. Esse limite com a Bahia e as relações com arrendamentos de terras favoreceu 

às crescentes áreas com a cultura do milho em Carira e Simão Dias, no entendimento dos 

produtores da região. Como também o uso de altos níveis tecnológicos contribuiu para 

aumentar a produção do milho em Sergipe. 

De acordo com Balsadi et. al. (2002), o nível tecnológico alto corresponde aos 

sistemas de produção com os mais elevados padrões de mecanização das operações de cultivo 

(preparo do solo, plantio, tratos culturais, colhedeiras e pós-colheita). Além disso, o 

planejamento do uso da máquina é fundamental para minimizar custos e perdas e aperfeiçoar 

a capacidade de trabalho, assim, a sua utilização mais eficiente.  

Para Cuenca et al., (2005), o plantio desse grão é importante em Sergipe, seja sob o 

ponto de vista alimentar, seja como opção econômica de exploração agrícola em pequenas 

propriedades familiares, sendo importante também, como atividade de ocupação da mão-de-

obra agrícola familiar. Porém, nos últimos anos a produção que era realizada por agricultores 

familiares passou a ser ocupadas por grandes produções de milho em Sergipe, pois as técnicas 

tradicionais que eram utilizadas no Estado como uso de enxadas, matracas são agora 

substituídas por tratores e máquinas totalmente mecanizadas. Como no caso do plantio que 

atualmente grandes áreas são plantadas com plantadeira automatizada (FIG. 1.3). 

O plantio mecanizado resulta num aumento operacional, possibilitando que poucas 

pessoas cultivem em áreas elevadas, porem há custos financeiros para compra e manutenção 

destas máquinas e implementos agrícolas, além da desempregabilidade de agricultores 

diaristas e mensalistas. 
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(a) Prática tradicional utilizadas no plantio do 

milho em Simão Dias/SE – safra de 2001. 

(b) Plantio de milho mecanizado em Carira/SE - 

safra de 2011. 

 

FIGURA 1.3 – Aspectos nas mudanças do nível tecnológico empregado no plantio do milho no 

Estado de Sergipe. 

FONTE – EMDAGRO 2001/Autora, 2011. 

 

 

Confirmando este cenário atual em Sergipe, Oliveira (2011) em estudos realizados em 

Carira e Simão Dias, constatou que o processo de modernização tecnológica do agronegócio 

no Agreste e Centro-Sul baseou-se no mesmo processo de modernização conservadora da 

agricultura já verificado em outras regiões agrícolas do país, e que se não forem observadas 

medidas preventivas de conservação de solo e dos recursos naturais da região pode-se 

futuramente comprometer a sustentabilidade agrícola desta região.  

Atualmente com uso de plantadeira mecanizada o produtor de milho economiza tempo 

para realizar o plantio, sendo utilizados como mão-de-obra apenas o tratorista e um operador 

de máquina. Tudo é feito mecanizado, economizando tempo na realização das tarefas, pois o 

plantio é feito em linhas que vão de quatro a doze linhas, são plantadas e adubadas na mesma 

operação e ao mesmo tempo. As técnicas tradicionais da cultura do milho passam agora a 

seguir integralmente o receituário do chamado pacote tecnológico da agricultura moderna 

(OLIVEIRA, 2010). 

Em 2008 observou-se um elevado aumento na produção do milho em Sergipe, o 

destaque na produção agrícola do milho passa a ser liderado pelo município de Carira, que 

desponta com um altíssimo aumento na produção, passando de 14.280 ton. da safra de 2007 

para 209.088 ton. em 2008, e atualmente é o maior produtor de milho do Estado. 
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Segundo IBGE (2010), o Estado de Sergipe apresenta-se com esse aumento 

considerável na produção, o que justifica uma intensificação no uso de tecnologia. Visto que o 

aumento da área (Tabela 1) foi menor comparado à crescente produção adquirida a cada ano 

(Tabela 1.1). Desta forma é visível que considerando o Estado de Sergipe esse aumento na 

produção ocorreu principalmente nos municípios de Carira e Simão Dias.  

Segundo a CONAB (2010), de acordo com o último levantamento da safra agrícola 

realizado nos anos de 2009/2010 divulgado em setembro de 2010, o cultivo do milho está 

bastante tecnificado devido ao pacote tecnológico utilizado pelos produtores, sementes de boa 

qualidade, assistência técnica e clima satisfatório. Resultando em alta produtividade 

experimentado aumentos crescentes nas últimas safras.  

 

Produção Agrícola Municipal-IBGE - áreas/ha. 

 

 

TABELA 1.1 – Aumento anual da produção do milho em Sergipe, Carira e Simão Dias no 

período de 2006 a 2010. 

 

Produção Agrícola Municipal-IBGE - produção/ton. 

 

 

O município de Poço Verde de 1990 a 1999 era o maior produtor de milho do Estado 

(IBGE, 2010). Porém, no período que vai de 2000 a 2008, houve uma nova configuração 

TABELA 1 – Aumento anual da área cultivada com milho em Sergipe, Carira e Simão Dias  

no período de 2006 a 2010.  

 

Estado/Municípios     Anos     

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Sergipe 140.534 156.412 170.055 172.942 182.068 

Carira 14.000 17.000 35.200 36.000 40.000 

Simão Dias 17.000 18.000 22.000 28.000 30.000 

Estado/Municípios     Anos     

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Sergipe 184.908 237.129 584.786 703.294 750.718 

Carira 10.080 14.280 209.088 213.840 237.600 

Simão Dias 32.300 63.000 88.000 140.000 150.000 
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quanto à produção do milho, com uso da mecanização na produção agrícola, desta forma o 

município de Simão Dias destaca-se em 2001, superando a produção de Poço Verde, sendo 

então um grande produtor até os anos de 2007.  E a partir de 2008 Carira torna-se o maior 

produtor de milho do Estado. 

O potencial agrícola em que se apresentam os atuais produtores de milho em Sergipe, 

configura-se na prática da monocultura.  Porém, ainda existem agricultores familiares que 

cultivam o milho em consorcio com o feijão, e utiliza também de técnicas mais tradicionais, 

mas fazem seu cultivo semi-mecanizado. De acordo com Oliveira (2010), isso de justifica 

devido à renda obtida com a agricultura se processa a partir de diversos cultivos o que garante 

ao camponês, além de maior independência alimentar, obter receita em diferentes meses do 

ano, de acordo com a conclusão da colheita de cada cultura.  

De modo geral, o que predomina na região é a monocultura característica do sistema 

convencional considerada poupadora de mão-de-obra. Balsadi et. al., (2002) ressalta que a 

monocultura é um dos resultados dessas mudanças nas práticas agrícolas que se expande, 

colocando um grande contingente de trabalhadores rurais na falta de novas alternativas, e no 

caso das áreas onde se concentram a maior produção do milho em Sergipe a monocultura é 

predominante.  

Com isso, o atual cenário de transformação tecnológica retrata uma fase de uso do solo 

da região que em muitas áreas foi destituída da sua vegetação natural, passou pela fase da 

pastagem para exploração pecuária e pelo cultivo tradicional de milho consorciado com 

feijão, típico da agricultura familiar. Contudo, aos poucos, esta realidade foi se transformando 

e os campos passaram a ser dominados por uma única forma: a monocultura (OLIVEIRA, 

2010). 

Surge, então, a preocupação com o novo modo de produção empregado na cultura do 

milho, totalmente mecanizado e dependente de insumos externo, característico de uma 

agricultura baseado no sistema convencional, onde o solo passa a ser o ambiente que irá sofrer 

maiores impactos devido às mudanças nas práticas agrícolas no campo. Desta forma, Ferreira 

(2008) ressalta que o uso de sistemas convencionais de cultivo combinado com o uso de 

fertilizantes e agrotóxicos conduz a prejuízos à saúde e qualidade do solo. Além disso, 

acrescenta Oliveira (2010), que os aspectos de manejo e uso do solo que predominam em 

Sergipe na produção do milho podem revelar-se ambientalmente problemáticos no futuro se 

não forem adotadas as necessárias medidas preventivas. 
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Segundo dados do IBGE (2010), no período de 2006 a 2010, o aumento da 

produtividade foi expressiva, o que justifica a contribuição das tecnologias na produção do 

milho, onde a produtividade passa de 720 kg/ha para 5.940 kg/ha, no município que 

atualmente é o maior produtor de milho do Estado. 

De acordo com Oliveira (2010), no município de Carira, constatou-se que o processo 

de modernização com a adoção de insumos agrícolas, máquinas e conhecimento científico são 

aspectos que tem contribuído para aumentar a produtividade relativa das culturas e 

aperfeiçoando a capacidade produtiva. Com isso, fica evidente o crescente aumento da 

produção do milho em Sergipe, com maiores investimentos, contribuindo diretamente para o 

aumento da produtividade.  

A cultura do feijão deixa de ser plantado consorciado com o milho, ficando esta 

prática utilizada apenas pelos agricultores familiares. Mesmo com a expansão da monocultura 

do milho em Sergipe, o município de Poço Verde continua sendo um grande produtor de 

feijão, destacando-se como sendo o maior produtor de feijão de Sergipe (IBGE, 2010). 

As mudanças no cenário agrícola com os atuais produtores de milho, principalmente 

em Carira e Simão Dias, caracterizam-se como uma nova configuração espacial, à medida que 

a cultura do milho ocupou o lugar de outras culturas que predominavam nessas áreas hoje 

ocupadas com milho, tais como a abóbora, o feijão e inclusive a pecuária. Áreas antes 

exploradas com pecuária foram substituídas por vastas plantações de milho.   A respeito dessa 

migração de cultura, Oliveira, (2010) afirma: o feijão sistematicamente tem apresentado 

redução da área cultivada por consequência da introdução cada vez mais intensa da expansão 

do cultivo do milho.  

 

1.2.2 Situações atuais e perspectivas futuras em Sergipe 

 

 

O cenário da produção do milho em Sergipe iniciou em Poço Verde, onde foi o maior 

produtor de milho atualmente é o maior produtor de feijão. Após isto, Simão Dias ocupou a 

posição do município maior produtor de milho do Estado, onde iniciou os primeiro 

investimentos em tecnologias na produção do milho. Mas, com as recentes mudanças no 
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padrão tecnológico adotado na produção do milho, Carira tem garantido os maiores índices de 

produtividade do Estado.  

Significa dizer que essa expansão da cultura do milho pode ocorrer nos próximos anos 

para os municípios vizinhos. Porém, essa expansão desenfreada poderá levar a expansão de 

um sistema convencional, que a cada ano exige ainda mais insumos externos para assim 

garantir a produção. De modo geral todas as mudanças nas práticas agrícolas sejam em áreas 

ou em técnicas adotadas, refletem diretamente em questões ambientais, sociais e econômicas.  

Nas discussões baseadas na sustentabilidade da produção agrícola, deve-se a cada 

safra adotar técnicas de produção menos impactante ao meio ambiente, como um todo, para 

que essas atividades não venham a esgotar ou degradar os elementos essenciais à agricultura 

como o solo, a água, o ar, bem como os ecossistemas existentes na região. 

Os aspectos de manejo e uso do solo que predominam em Sergipe na produção do 

milho podem revelar-se ambientalmente problemáticos no futuro se não forem adotadas as 

necessárias medidas preventivas à degradação (OLIVEIRA 2010). 

A prática da rotação de cultura torna-se um passo para garantir o desenvolvimento 

dessas atividades com sustentabilidade. Destaca-se também a adoção do sistema plantio 

direto, que irá contribuir para melhor conservação do solo, evitando a erosão, além de atribuir 

à planta um melhor desenvolvimento vegetativo (FANCELLI; DOURADO NETO, 2004). 

A agricultura de conservação baseia-se em três princípios fundamentais: o não 

revolvimento do solo, a cobertura permanente do solo e a rotação de cultura. Essas 

caracterizam como práticas de uma agricultura sustentável (FAO, 2002). 

Assim, quando se combinam de forma sustentável questões sociais, ambientais, e 

econômicas, há vários fatores integrados juntos podendo estabelecer um cenário favorável, 

como também uma maior garantia de produtividade. 
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1.3 Conclusões 

 

 

1 - A mudança no processo de produção agrícola influenciado pela inserção da 

tecnologia na produção do milho em Sergipe mostrou que os ganhos econômicos trazidos 

pelo aumento da produção e garantia da produtividade do milho desenvolveu-se apresentando 

aspectos potenciais e limitantes. 

2 - A substituição de práticas de consorcio de milho e feijão pela monocultura do 

milho trouxeram mudanças nos sistemas de manejo do solo, através do uso de sistemas 

convencionais de produção, além da transformação da agricultura de pequenas escalas para o 

agronegócio na região. 

3 - É necessário desenvolver práticas conservacionistas, além de considerar dentro do 

planejamento da produção agrícola os fatores ambientais, sociais e econômicos, garantindo 

níveis satisfatórios de produção com sustentabilidade. 
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ASPECTOS POTENCIAIS E LIMITANTES DO CULTIVO DO MILHO NO ESTADO 
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2 ASPECTOS POTENCIAIS E LIMITANTES DO CULTIVO DO MILHO NO 

ESTADO DE SERGIPE 

 

2.1 Introdução  

 

 

A difusão do conceito de agricultura sustentável reflete nas novas práticas de produção 

do milho. Atividade essa que encontra-se em expansão no Estado de Sergipe. Aliados ao uso 

de altos níveis tecnológicos, as áreas onde concentram-se os maiores produtores de milho no 

Estado transformaram a paisagem agrícola num cenário monocultor do milho. Com essa 

expansão das áreas agrícolas aparecem as preocupações quanto aos aspectos potenciais e 

limitantes que surgem frente às novas práticas adotadas no campo, com introdução de 

máquinas e implementos agrícolas.  Há um novo perfil de produtor atuante nessa produção, 

deixando de ser cultivada como cultura de subsistência para um agronegócio sendo a maior 

fonte de renda principalmente dos municípios de Carira e Simão Dias na região Centro-Oeste 

do Estado Sergipe. 

As questões ambientais e sociais tem se mostrado frágeis diante das mudanças na 

tecnologia utilizada na agricultura, resultados de práticas convencionais ainda muito utilizadas 

pelos atuais produtores de milho. Mesmo com perspectivas de adequação às práticas mais 

sustentáveis como o plantio direto, a rotação de cultura, entre outros, observa-se que o uso de 

tecnologias tem favorecido principalmente a garantia de produção, deixando muitas vezes de 

considerar as questões sociais e ambientais. 

Nos agroecossistemas, a avaliação das potencialidades e limitações pode ser analisada 

com uso de indicadores de sustentabilidade, levando em consideração o conceito de 

sustentabilidade.  O objetivo neste capítulo é selecionar e analisar indicadores de 

sustentabilidade nas dimensões ambiental e social para o sistema da produção do milho em 

Sergipe a partir da realidade observada em campo nos municípios de Carira e Simão Dias/SE 

com os produtores de milho. A proposta é desenvolver indicadores a partir de dados coletados 

juntamente com os produtores de milho da área em estudo. 
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2.2 Revisão Bibliográfica 

 

 

Os agroecossistemas são sistemas ecológicos e sócio econômico que compreendem 

plantas e/ou animais domesticados e as pessoas que nele vivem, com o propósito de produção 

de alimentos, fibras ou produtos agrícolas (CONWAY, 1987). Segundo Gutierrez, et al., 

(1993), para avaliar a sustentabilidade em agroecossistemas, se faz necessário uma avaliação 

dos sistemas em suas diferentes dimensões, analisando a estrutura e suas inter-relações. Desta 

forma apresenta quatro processos considerados chaves para avaliar a sustentabilidade: 

Produtividade, produção primária por unidade de insumos utilizados (água, energia, nutriente) 

num período de tempo. Pode ser alta ou baixa, dependendo da base de recuros naturais; 

Establidade, o grau no qual a produtividade se matém constante frente a pequenas distorções 

causadas por flutuações climáticas ou outras variáveis ecológicas; Elasticidade ou resiliência, 

capacidade de recuperação do sistema frente ás pertubações externas (capacidade de resposta 

ou robustez); Equidade, distribuição equitativa do recurso econômico e dos benefícios, dos 

custos e dos riscos gerados pelo manejo do sistema. 

Para Conway (1987), os agroecossistemas possuem propriedades que possibilitam 

avaliar se os objetivos e metas aumentam o bem-estar econômico e os valores sociais dos 

produtores, que podem ser descritas a seguir: a produtividade de um determinado produto por 

unidade de recurso que entra numa área, estabilidade definida como a constância da 

produtividade em face de pequenos distúrbios que podem ocorrer normalmente e de ciclos 

ambientais; sustentabilidade é a capacidade de um agroecossistemas manter sua produtividade 

quando exposta a um grande distúrbio; e equidade que é definida como a distribuição da 

produtividade do agroecossistemas. 

Para avaliar a sustentabilidade faz-se necessário estabelecer as dimensões que serão 

contempladas no estudo. Levando em consideração que a sustentabilidade é 

multidimensional, Marzall (1999) define que no mínimo devem abordas as dimensões 

ambiental, social e econômica. 

A definição e avaliação de indicadores em agroecossistemas mesmo sendo práticas 

recentes tornam-se necessárias e urgentes para as análises das práticas agrícolas mediante as 

limitações impostas pelas tecnologias modernas que são empregadas na agricultura 
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ocasionando impactos aos recursos naturais. Por isso, utiliza-se uma metodologia que facilite 

a compreensão na avaliação dos indicadores de sustentabilidade.  

Segundo Hammond et. al. (1995, apud, Bellen, 2006), o termo indicador vem do latim 

indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar, portanto utilizados para comunicar ou 

informar sobre o processo em direção a uma determinada meta, como por exemplo, o 

desenvolvimento sustentável. 

Os indicadores devem possuir algumas características, entre eles mensuráveis e de 

fácil medição, aplicável em um grande número de sistemas seja social, ambiental ou 

econômico e de fácil obtenção, objetivando que a população local possa participar de suas 

medições. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

1993) um indicador deve ser entendido sob o estado de um fenômeno, com uma extensão 

significativa. As avaliações com uso de indicadores são utilizadas não somente para avaliação 

de impactos ambientais, mas também, sociais, econômico, entre outros. Pois esta ferramenta 

permite avaliar de forma clara e objetiva o grau de sustentabilidade do que se pretende 

analisar.  

Desta forma, Marques et. al. (2003) ressalta que os indicadores de sustentabilidade são 

fortes aliados às atividades de monitoramento de processos que regem a dinâmica de sistemas 

ambientais. Um dos critérios no uso de indicadores é identificar uma degradação no sistema e 

apontar possíveis perturbações potenciais.  É importante que no uso de indicadores esteja 

estabelecido a ideia de sustentabilidade, pois a compreensão da sustentabilidade irá 

estabelecer o processo de interpretação e análise dos resultados a partir dos indicadores 

selecionados (MARZALL; ALMEIDA, 2000). 

Os indicadores são fundamentais para mensurar o grau de sustentabilidade na 

agricultura diante dos impactos tecnológicos, entre eles destacam-se o manejo do solo, uso 

dos recursos hídricos, aplicação de agrotóxicos e o descarte dos resíduos agrícolas. Desta 

maneira é um desafio avaliar até que ponto pode-se considerar uma agricultura sustentável, 

diante das diversas transformações ocasionadas no meio rural sendo avaliada através de 

indicadores de sustentabilidade.  

O desenvolvimento de metodologias para seleção e avaliação dos indicadores 

propostos contribui favoravelmente aos resultados, quanto ao grau de sustentabilidade 

apresentados em cada agroecossistemas avaliado. Um pressuposto para a utilização de 
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indicadores de sustentabilidade é que estes devem se basear nos objetivos ou metas do 

desenvolvimento sustentável em uma determinada realidade (MOURA, 2002). 

O modelo da OCDE é o mais utilizado na seleção de indicadores de sustentabilidade 

em sistemas agrícolas no Brasil, por ser de fácil compreensão, pois, segundo Tavares (2009, 

p. 90) nos seus estudos comparativos das diversas metodologias afirma “a OCDE é uma das 

principais e mais importantes instituições a formulação de indicadores de desenvolvimento 

sustentável”.  

O Grupo Interdisciplinar para Tecnologia Rural Aplicada (GIRA) desenvolveu uma 

metodologia para avaliação da sustentabilidade em agroecossistemas denominada Marco para 

Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Naturais Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidade (MESMIS), (MASERA et al., 1999).  

Segundo Astier et al. (2002) o modelo proposto pelo MESMIS, consiste em uma 

metodologia de análise de indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas de forma 

multidisciplinar e participativa, favorecendo também a utilização da abordagem sistêmica na 

avaliação da sustentabilidade. 

Moura (2002), ao avaliar indicadores de sustentabilidade em sistemas de produção 

agrícola familiar, caracteriza três das principais e mais utilizadas dimensões de 

sustentabilidade: a) A sustentabilidade econômica que contempla a viabilidade e estabilidade 

econômica, a capacidade de suporte frente a riscos, a autonomia de recursos e a rentabilidade 

dos fatores, permitindo ao sistema manter a produção através do tempo, frente às pressões 

socioeconômicas ou ambientais, gerando uma rentabilidade estável e suficiente que permita a 

reprodução social; b) sustentabilidade social baseado na distribuição mais equitativa de renda 

e acesso a propriedades, emprego, oportunidade, bens e serviços e a possibilidade de 

participação social entre agricultores e a satisfação de suas necessidades essenciais; por fim a 

c) sustentabilidade ambiental que abrange a autonomia energética do sistema, a utilização de 

formas renováveis de energia, uso prático de preservação e conservação de recursos naturais 

que permitam ao sistema manter a capacidade produtiva do tempo, para absorver ou se 

recuperar diante das agressões antrópicas.  

Para Marzall (1999), a construção de indicadores deve partir de uma análise sistêmica 

na busca do entendimento das interações, nesse caso, nos diferentes agroecossistemas, 

considerando não somente a diversidade de níveis de pressão antrópicas sobre o meio 

ambiente, como também outras dimensões da sustentabilidade. 
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2.2.1 Fatores Potenciais e Limitantes do Processo de Cultivo do Milho 

 

 

Os municípios de Carira e Simão Dias que desde sua criação praticavam a 

agropecuária passam a dividir seus espaços com a cultura do milho. Áreas antes usadas para 

criação de gado são substituídas pela monocultura do milho. A busca pela ampliação das áreas 

de cultivo tem levado ao desmatamento de áreas de Caatinga para uso da agricultura (FIG. 2).  

 

  

(a) Aspecto da preparação de área para 

implantação de culturas anuais, na região 

centro-oeste/SE. 

b). Áreas onde foram substituídas a Caatinga pela 

monocultura do milho 

 

FIGURA 2 – Aspecto do desmatamento das áreas de caatinga para uso na agricultura 

FONTE – Autora, 2011. 

 

 

Ferreira (2008, p.91) afirma que “a operação de retirada de vegetação visando ao 

avanço da fronteira agrícola às vezes resulta numa exploração desordenada do território, 

desmatamentos em alta proporção, degradação acelerada dos ambientes e no desequilíbrio de 

espécies animais e vegetais”.  

O solo sendo o elemento essencial para o desenvolvimento da cultura deve ser 

manejado de maneira que mantenha o equilíbrio dos ecossistemas. E para tratar da 

sustentabilidade, deve-se considerar a existência de planos de manejos da vegetação 

(FERREIRA, 2008). Os recursos naturais são os mais atingidos diante de uma mudança nas 
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práticas de manejo, seja na expansão da área agrícola, seja na introdução de altos níveis 

tecnológicos. 

De acordo com Drew (2005), os solos mantem um equilíbrio dinâmico com os fatores 

que determinam suas características, como o clima, os materiais de origem orgânica e 

inorgânica, a topografia, a biótica e o tempo de formação. Desta maneira, qualquer 

modificação grosseira nestas variáveis o solo será afetado. 

Os solos da região produtora de milho em Sergipe sofrem os maiores impactos 

ocasionados pelas práticas agrícolas dessa monocultura, pois a cada ano buscar-se-á expandir 

áreas além de intensificar o uso de tecnologias que possam garantir uma boa produtividade. 

Com essa nova realidade, torna-se um desafio buscar uma agricultura sustentável, diante dos 

impactos causados ao meio ambiente, desde a implantação de uma monocultura. 

Ferreira (2008) afirma que a forma de utilização dos solos na agricultura tem como 

desafio conciliar maior produtividade e menor degradação. Com isso, devem-se levar em 

consideração as condições de clima e solo principalmente de cada região, não podendo ser 

uniformizada as práticas adotadas na agricultura, mas sim desenvolvidas de maneira a aliar-se 

com a sustentabilidade no modo de produção. 

Logo a retirada da vegetação original irá ocasionar diversos impactos aos ecossistemas 

interferindo diretamente no clima da região dentre outros fatores. Quanto a isso Ferreira 

(2008) acrescenta que o manejo da vegetação, considerando a sustentabilidade de sistemas de 

produção de grãos, se constitui de três pontos: a preservação, a exploração e a recuperação. 

Diante do cenário atual do aumento da produção desse grão em Sergipe, 

especificamente nos municípios de Carira e Simão Dias, na região a prática da monocultura 

do milho tornou-se a principal atividade agrícola. Essa prática requer a busca por sistemas 

mais conservacionistas e que visem maior garantia da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica. 

 

2.3 Materiais e Métodos 

 

Os municípios selecionados para o cumprimento dos objetivos proposto nesta pesquisa 

foram Carira e Simão Dias (FIG 2.1). A Escolha justifica-se por serem os maiores produtores 

de milho do Estado de Sergipe, onde Carira obteve uma produção de 237.600 (ton) e Simão 
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Dias uma produção de 150.000 (ton), sendo este o segundo maior produtor (IBGE, 2010). 

Além disso, os citados municípios também adotam a prática da monocultura na produção do 

milho, com uso de máquinas, tratores e implementos agrícolas.  

 

FIGURA 2.1 – Localização da área de estudo. Os municípios de Carira e Simão Dias/SE. 

FONTE: Santos e Andrade, 1998 

DIGITALIZAÇÃO: Hunaldo Lima 
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Em Simão Dias, destaca-se o Assentamento 8 de Outubro que  obteve um considerado 

aumento da produção do milho, bem como a inovação nas técnicas empregadas na produção. 

A área é constituída por solos Neossolos Litólicos eutróficos e associações de argissolos 

vermelho amarelo eutrófico e solos litólicos eutróficos. O relevo caracteriza-se com 

declividade suave ondulado.  

O clima da área em estudo é semiárido. Segundo a Classificação climática de Kopper 

denomina-se como BSh - Clima Semiárido quente. Caracterizado por escassez de chuvas e 

grande irregularidade em sua distribuição; baixa nebulosidade; forte insolação; índices 

elevados de evaporação, e temperaturas médias elevadas (por volta de 27ºC) e poucas chuvas 

com média de 800 mm por ano. 

 

2.3.1 Critérios para Definição da Amostra 

 

 

A escolha dos municípios, Carira e Simão Dias para a realização da pesquisa em 

campo teve como característica comum serem áreas de maior crescimento na produção do 

milho e tem como característica principal a monocultura. No cenário atual foi possível fazer 

uma relação das tecnologias usadas com a sustentabilidade nas dimensões, ambiental e social.  

Após definidas as áreas selecionadas para a pesquisa, foram estabelecidos os critérios 

para a definição do universo amostral: a) propriedades localizadas em áreas de grande 

expansão do milho em Sergipe, especificamente nos municípios de Carira, Simão Dias; b) 

propriedades que cultivam especificamente a monocultura do milho; c) propriedades que 

utilizam de altos níveis tecnológicos; d) propriedades que pratiquem o plantio convencional 

ou direto do milho; e) propriedades que plantem em terras próprias, como também 

arrendadas; f) propriedades que utilizem máquinas e equipamentos próprios ou alugados para 

realização da produção de milho, desde preparo de solo, plantio, cultivo e colheita; g) 

propriedades que utilizaram insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, bem como híbrido 

convencional e transgênico; h) propriedades que se destaquem na produção do milho na área 

selecionada; i) propriedades que tenham como renda principal a safra do milho.  

De posse dos critérios estabelecidos para definir o universo da pesquisa, optou-se em 

definir uma amostra, pois de acordo com Lakatos (2010), esta deve ser o mais representativa 

possível do todo.  
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Optou-se pela amostragem probabilística, esse tipo de amostragem seguiu o critério 

pelo qual todos os elementos da população estudada tem a mesma probabilidade de serem 

selecionadas, garantindo assim o acaso na escolha. Considerando os municípios em estudo, os 

critérios pré-estabelecidos acima, selecionou-se uma amostra representativa de 23 

propriedades a serem feitas as coletas de dados.  

 

2.3.2 Método e Instrumentos de Pesquisa 

 

 

As visitas a campo realizaram-se em quatro períodos nos anos de 2010 em Simão Dias 

e 2011 em Carira. Nos meses de abril a junho, observou-se o preparo de solo e plantio; em 

julho acompanhou-se o cultivo com uso de defensivos agrícolas; em agosto e outubro 

aplicaram-se os questionários. Em todas as etapas foram feitos registros fotográficos. 

O instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dados foi à aplicação de 23 

questionários (Apêndice A) com perguntas abertas e fechadas respondidas pelo representante 

de cada uma das propriedades selecionadas, como também a assinatura do termo de 

consentimento pelos entrevistados, confirmando a participação na pesquisa (Apêndice B). 

Todos os questionários foram aplicados direto ao entrevistado pelo entrevistador, com auxilio 

de um gravador Digital. 

Para tabulação dos dados coletados em campo, (observação direta e aplicação de 

questionários), seleção e análise dos aspectos potenciais e limitantes nos indicadores 

selecionados, utilizou-se a ferramenta do programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 16.0, com ênfase na correta interpretação dos resultados para a tabulação dos 

dados e análises interpretativas (HALL, et. al., 2006). Para a criação de gráficos usou-se o 

programa Word 2010 para apresentar os resultados de modo a facilitando a compreensão dos 

mesmos.   

Quanto aos indicadores selecionados em campo baseou-se no modelo proposto pelo 

Ministério da Agricultura, da Pesca e da Alimentação da França, Indicadores de 

Sustentabilidade das Explorações Agrícolas - IDEA (VILAIN, 1999). Adaptaram-se a este 

método as dimensões de indicadores de sustentabilidade: Ambiental e Social. Para a seleção 

dos indicadores de sustentabilidade, levaram-se em consideração os pontos críticos 

observados em todas as propriedades. Foram selecionados 10 indicadores de sustentabilidade 

distribuídos em cinco indicadores para cada uma das dimensões propostas. 
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Na dimensão Ambiental, foram analisados os aspectos potenciais e limitantes, bem 

como os impactos causados nos recursos naturais, a partir dos seguintes indicadores: práticas 

agrícolas; manejo do solo; uso de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos; água para uso 

agrícola e destino de resíduos agrícolas.  

Na dimensão Social, avaliaram-se as condições de bem estar social dos produtores no 

desenvolver de suas atividades agrícolas, bem como apresentou-se o perfil cultural de cada 

um dos produtores selecionados para a pesquisa. Nesta dimensão os indicadores selecionados 

foram perfil cultural; atividades exercidas pelos produtores; origem da mão-de-obra; 

saneamento básico e por último o acesso à saúde. 

De acordo com Tavares (2009), os indicadores têm o objetivo de simplificar a 

compreensão sobre aspectos complexos da realidade. Nesse sentido, a simplicidade dos 

mesmos deve se expressar também na forma de sua apresentação. Considerando as diversas 

formas de representar os indicadores, optou-se por gráficos em pizza, pois permite sintetizar 

as informações e observar os pontos críticos do sistema. Usou-se também de imagens 

fotográficas das áreas mais expressivas dos indicadores analisados.  

As formas de obtenção dos indicadores basearam-se em: a) entrevista com os 

produtores com uso de questionário, b) levantamento de dados em campo com observação 

direta, c) análises bibliográficas (TAVARES, 2009). 

 

2.4 Resultados e Discussões 

 

 

Dimensão Ambiental 

 

 

Uma das maiores preocupações com relação ao sistema convencional adotado na 

produção do milho em Sergipe está no uso inadequado dos recursos naturais, a exemplo das 

práticas adotadas que causam impactos no solo, água e ar.  

Foram analisadas e selecionados os indicadores ambientais nos quais de mostraram 

mais susceptíveis à degradação ambiental. 
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a) Práticas Agrícolas 

 

 

Com a modernização na produção do milho, todas as práticas agrícolas foram 

adaptadas aos altos níveis tecnológicos. As práticas utilizadas como o consórcio entre milho e 

feijão (FIG. 2.3 a), ou até mesmo com mais de uma cultura (FIG. 2.3 b) foram substituídas 

pela monocultura ocupando extensivas áreas com milho.  

As tradicionais práticas agrícolas já não se praticam mais, principalmente entre os 

produtores que detém elevados níveis tecnológicos. A pressão pela exploração do solo com a 

monocultura tende a apresentar problemas com o tempo, dentre eles o desgaste do solo. Em 

poucos anos será necessário utilizar ainda mais fertilizantes, ou até mesmo adotar a rotação de 

cultura. A monocultura é evidente na região Centro-Oeste do Estado de Sergipe (FIG. 2.3 c), 

pois 100% dos produtores entrevistados cultivam o milho na prática da monocultura. Há cinco 

anos os produtores deixaram de fazer o consórcio com outras culturas. 

A prática da rotação de cultura é ausente entre os atuais produtores de milho nos dois 

municípios pesquisados. A isso se observa o uso excessivo do solo, com práticas 

convencionais e uso de produtos químicos desdes fertilizantes a defensivos agrícolas. 

 

b) Manejo do solo 

 

Avaliou-se as técnicas mais utilizadas para o manejo do solo na produção do milho, 

que sofreram muitas alterações no que diz respeitos não só a exploração de grandes áreas, mas 

também no uso intensivo da mesma área por várias safras. É predominante na região o 

preparo convencional do solo (FIG. 2.3 d), com o revolvimento do solo na época do plantio 

através de aração e gradagem. Os produtores predominantemente empregam alto uso de 

implementos agrícolas no preparo do solo, sendo este típico da agricultura convencional (FIG. 

2.2 a). 

O sistema de manejo convencional no qual basea-se no revolvimento do solo tem 

ocasionado degradação, pois as partículas do solo tendem a ficar susceptíveis à erosão. Os 

solos descobertos podem ser carreados em épocas de chuvas mais fortes, o que é característica 
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da condição climática da região, ocasionando perda de nutrientes que são carreadas pelas 

chuvas. 

Assim, para manter mais sustentável a produção no que se refere ao manejo do solo, 

deve-se evitar a degradação pela erosão; garantir que o manejo favoreça a manutenção de um 

teor adequado de matéria orgânica; promover a redução progressiva dos impactos ambientais 

negativos para limites que, no mínimo, sejam compatíveis com a capacidade de recuperação 

da natureza e proporcionar o balanço positivo dos nutrientes no sistema, incluindo a 

compensação por perdas via lixiviação, erosão e exportação de nutrientes nos produtos 

colhidos (FERREIRA, 2008). 

Nos últimos cinco anos, os produtores adotaram a prática do plantio direto, que tem 

como característica o plantio direto na palha, além do não revolvimento do solo, situação que 

faz com que haja uma maior conservação do solo, com a disposição da matéria orgânica com 

uma cobertura morta, protegendo o solo e favorecendo ambientalmente a qualidade do mesmo 

e das plantas (FIG. 2.3 e).  

Embora todos os produtores admitam que o plantio direto seja uma prática sustentável 

para o solo e planta, além de trazer mais benefícios que o plantio convencional, apenas 13% 

dos produtores adotaram o plantio direto. Observou-se que 61% ainda fazem o plantio com 

sistema convencional. A adoção do sistema plantio direto é considerado uma prática nova 

para os produtores da região, 26% dos produtores optaram por fazer o plantio parcial entre 

convencional e o direto (FIG. 2.2 b). 

Confirmou-se que ainda é muito recente a adoção do plantio direto, pois 66,7% dos 

produtores que aderiram a esse sistema fizeram pela primeira vez na safra de 2011 (FIG. 2.2 

c). O maior tempo de uso do plantio direto na cultura do milho foi de até seis anos. Com isso 

observou-se a pouca experiência nessa prática aliado à insegurança quanto aos seus benefícios 

fizeram com que ainda seja pouco adotado o sistema plantio direto na produção do milho em 

Sergipe.  

Quanto aos tratos culturais para o plantio direto, os agricultores pesquisados utilizaram 

somente dos herbicidas de ação total (sistêmicos), proporcionando a formação da cobertura 

morta no solo. A maioria dos produtores usa o Glifosato nas propriedades e apenas 11,% 

aderiu ao agroquímico 2-4D. Herbicida esse também usado para dessecar a área para realizar 

o plantio direto na palha (FIG. 2.2 d).  
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Observou-se que os produtores citados acima usaram de um agrotóxico que foi 

proibido no Brasil através do Projeto de Lei 713/99, do deputado Dr. Rosinha (PT-PR) pela 

Comissão de Seguridade Social. A proibição do uso de agrotóxico que contenha o ácido 2,4-

D, diclorofenoxiacético justificou-se, devido a esse ácido causar danos irreversíveis ao meio 

ambiente e é prejudicial à saúde humana. Mesmo assim este defensivo agrícola continua 

sendo ilegalmente comercializado. Infligindo a Lei Federal de nº. 7.802 de 11 de Julho de 

1989, no qual em seu Art. 3º ressalva que,  

Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º 

desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, 

comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, 

de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis 

pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura (BRASIL, 1989). 

Nos dois municípios onde realizou-se a pesquisa, os produtores praticam também a 

agropecuária nas áreas que cultivam o milho, e pós-colheita usam os restos culturais como 

ração para o rebanho (FIG. 2.3 f). Ficando este solo susceptível a compactação, e na falta da 

cobertura morta não seria o ideal para fazer o plantio direto (FIG. 2.3 g). Pois não oferece 

totalmente os benefícios que essa prática conservacionista proporciona ao solo. Além de 

causar a compactação do solo pelo pisoteio do gado. 

Devido às vantagens na prática do plantio direto por ser conservacionista, e 

apresentarem bons resultados ao desenvolvimento da cultura e conservação solo, é que 

praticamente 2/3 dos produtores afirmaram que irão adotar o plantio direto na safra de 2012. 

Os demais produtores justificaram a não adoção do plantio direto pelo fato deste tipo de 

sistema não se adaptar a todo tipo de solo; outros afirmaram que os implementos agrícolas 

utilizados principalmente a plantadeira tem custos mais elevados que a utilizada no plantio 

convencional; outros ainda reclamam da falta de assistência especializada para manutenção 

das máquinas e implementos agrícolas. 

 

c) Uso de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos  

 

Na região predomina o uso de defensivos químicos como herbicidas, fungicidas e 

inseticidas, para controle de pragas e plantas invasoras. Todos os tratos culturais são 

realizados de forma mecanizada.  Quanto à adubação, 100% dos produtores usam químicos. 

De acordo com Ferreira (2008), para um manejo sustentável, deve-se privilegiar a redução dos 
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níveis de adubos aplicados, dando prioridade ao uso de adubação verde. Porém, essa prática 

inexiste entre os produtores de milho em Carira e Simão Dias.  

A adubação nitrogenada é usada por todas as unidades agrícolas (FIG.2.2 e) no 

período de 15 a 20 dias após a emergência da planta. 87,0% usam a Uréia como adubação 

nitrogenada, os demais 13,0% usam outros fertilizantes. Na busca por uma garantia na 

produtividade, os produtores chegam a aplicar duas vezes a Uréia na mesma safra. 

Quanto aos defensivos agrícolas utilizados, constatou-se que a maioria dos produtores 

usou o herbicida Atrazina. Aos que fizeram plantio direto e convencional usaram o dessecante 

Glifosato e Atrazina também. Os demais adotaram somente o Glifosato, correspondente as 

propriedades que fizeram somente o plantio direto. Por fim 8,7%, afirmam terem usados 

outros herbicidas. O fungicida foi usado por apenas 4,3% dos produtores (FIG. 2.2 f).  

O emprego dos agrotóxicos na condução da lavoura é um dos pontos mais polêmicos 

em termos de impacto da agricultura, mesmo não sendo tão visível quanto uma erosão, 

desmatamento e outros (FERREIRA, 2008). O autor ressalta que os cuidados no preparo e 

aplicação dos agrotóxicos são importantes para evitar ou diminuir a poluição e a 

contaminação de seres humanos, dos animais, das plantas, dos alimentos, da água e do solo. E 

recomenda que seja feita o manejo integrado de pragas ou controle biológico antes mesmo de 

adotar as práticas convencionais. 

Com a elevada produção e extensão das áreas de produção do milho, os tratos culturais 

são feitos totalmente mecanizados (FIG. 2.3 h). Esta que há dez anos foi realizado de forma 

manual em áreas bem menores. O uso de tratores para aplicação dos defensivos corresponde a 

83% das propriedades pesquisadas, como 13% dos produtores usaram além de tratores 

também a aviação agrícola para aplicação principalmente do fungicida (FIG. 2.2 g). 

Observou-se que uma das propriedades no município de Carira existe pista de pouso para uso 

de aviação agrícola. Constatando nestas propriedades o uso de grande capital, representado 

por um grupo de empresariados agrícolas. 

O processo de modernização agrícola em especial na produção do milho em Sergipe 

tem levado a ganhos consideráveis em cada safra. Mas atrelado a esse desenvolvimento 

percebe-se um cenário de grandes mudanças tecnológicas, à custa do intensivo uso do solo, da 

prática da monocultura, uso de defensivos e adubos químicos.  
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d) Água para uso agrícola 

 

 

Na analise das condições ambientais dos recursos hídricos nas propriedades, observou-

se qual a origem da água utilizada nessas propriedades para as atividades agrícolas. Para 

aplicação dos defensivos agrícolas é necessário o uso de água para pulverização dos produtos 

nas plantações de milho. Há uma preocupação quanto à contaminação de rios e águas 

subterrâneas devido ao emprego de agrotóxicos. Em campo constatou-se que 78% dos 

produtores fazem uso de água de tanques (FIG. 2.2 h), 4,3 % afirmaram captar água dos rios 

que passam nas propriedades. Existem também poços feitos dentro da área (FIG. 2.3 i) onde 

são plantadas as roças de milho, onde 8,7% usam dessa fonte de captação de água para uso. 

Uma das maiores preocupações quanto aos impactos causados pelas atividades 

agrícolas refere-se à contaminação do solo, água e ar através uso de defensivos químicos.  

Expondo a rico não só ao meio ambiente, mas também os seres humanos envolvidos direta ou 

indiretamente nesse processo. Nesse aspecto a sustentabilidade dos sistemas agrícolas 

pressupõe uma paulatina redução do uso de agrotóxicos, ou apenas o uso de produtos não 

tóxicos (TAVARES, 2009). Assim, a contaminação do meio ambiente devido às práticas 

agrícolas tem levantados diversos questionamentos, no que diz respeito à sustentabilidade dos 

agroecossistemas. A cada safra busca inovar não só em máquinas agrícolas, mas em todos os 

tratos culturais sem levar em consideração as questões ambientais e sociais envolvidas 

diretamente nessa realidade que se encontra a produção do milho em Sergipe. 

 

e) Destino de resíduos agrícolas 

 

 

A inovação das técnicas empregadas na produção do milho e o crescente uso de 

insumos agrícolas provocam uma preocupação em relação à quantidade de resíduos gerados 

na época de safras de milho. O descarte das embalagens ou a reutilização da mesma poderá 

ocasionar diversos impactos ao meio ambiente e ao ser humano de forma direta ou indireta. 

Buscou-se saber junto aos produtores de milho o que é feito com os resíduos agrícolas 

(sacos de sementes, vasos de defensivos agrícolas, sacos plásticos de fertilizantes, etc.) após 
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serem utilizados seus produtos. Dos entrevistados quase a metade queimam principalmente os 

sacos de milho; 35% reutilizam os vasos de Atrazina e outros herbicidas para carregar óleo 

para os tratores no campo (FIG. 2.3 j); e o restante, ou seja, 17% informaram que devolvem 

esses resíduos em pontos de coleta localizados em outro município (FIG. 2.2 h). Verificou-se 

em campo que muitos resíduos são descartados no campo a céu aberto sem os devidos 

cuidados, principalmente os sacos plásticos de ureia, fertilizante bastante utilizada na região. 

  

  

a) Sistema de manejo para preparo do solo na 

produção do milho. 
b) Tipo de plantio adotado pelos produtores de 

milho em Simão Dias e Carira 

  

c) Tempo em que os produtores de milho fazem o 

plantio direto na propriedade 

d) Agroquímicos utilizados para dessecar área 

do plantio direto 

 

 

FIGURA 2.2 – Aspectos dos indicadores da dimensão ambiental da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 
 

 
 

e) Uso de adubação nitrogenada na produção do 

milho. 

 

f) Uso de defensivos agrícolas pelos 

produtores de milho. 

 

 

g) Meios de aplicação dos defensivos agrícolas h) Local de captação de água para uso agrícola 

 

 

 

 

FIGURA 2.2 – Aspectos dos indicadores da dimensão ambiental da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 

 

i) Destino dos resíduos agrícolas gerados nas propriedades produtoras de milho em Carira e Simão 

Dias/SE. 

 

FIGURA 2.2 – Aspectos dos indicadores da dimensão ambiental da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  

 

 

De modo geral, o descarte dos resíduos agrícolas mostrou-se instável quanto ao seu 

descarte final. Mesmo sendo reutilizados, esses produtores acabam expondo-se aos produtos 

altamente tóxicos, e a própria queima ocasiona contaminação ao meio ambiente. De acordo 

com a Lei Federal de nº 9.974 de 6 de Junho de 2000, orienta que,  

“Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a 

devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos 

comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas 

nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou 

prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução 

ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que 

autorizados e fiscalizados pelo órgão competente (BRASIL, 2000). 

 

Desta forma, a melhor opção é que essas embalagens sejam devolvidas em um ponto 

de coleta. Evitando assim impactos negativos ainda maiores aos produtores e ao meio 

ambiente. Pois, ao final do uso desses produtos, é importante que seja observado se o descarte 

das embalagens está sendo feito corretamente (FERREIRA, 2008).  
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a) Plantação do milho em consórcio com o feijão. 

Prática realizada em 2001 pelos produtores de 

Simão Dias/SE. 

b) Plantação do milho em consórcio feijão e 

mandioca. Prática realizada em 2001 pelos 

produtores de Simão Dias/SE. 

  

c) Prática da monocultura do milho em Simão 

Dias/SE  

d) Preparo de solo convencional para a plantação 

do milho em Carira. 

 

FIGURA 2.3 – Aspectos da dimensão ambiental da exploração do milho na região centro-oeste de 

Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 
 

  

e) Plantio Direto do milho realizado em Simão 

Dias/SE 

f) Área pós-colheita com uso dos restos culturais 

para criação bovina em Simão Dias/SE. 

  

g) Área de plantio direto do milho com pouca 

cobertura morta no solo. 

h) Aplicação de Herbicida na produção do milho 

em Simão Dias/SE. 

 

 

FIGURA 2.3 – Aspectos da dimensão ambiental da exploração do milho na região centro-oeste de 

Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 

  

i) Captação de água em tanque para uso agrícola. j) Resíduos agrícolas deixados no campo, e 

outros a serem reutilizados pelos produtores. 

  

(k) Produtores com uso de EPI completo. (l) momento de aplicação de defensivos 

agrícola no milho 

 

FIGURA 2.3 – Aspectos da dimensão ambiental e social da exploração do milho na região centro-oeste 

de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Dimensão Social 

 

a) Perfil cultural dos produtores 

 

 

Através dos dados coletados por meio dos questionários e entrevistas junto aos 

produtores, foi feito uma caracterização do perfil cultural dos atuais produtores de milho dos 

municípios de Carira e Simão Dias em Sergipe. 

  Todos os produtores pesquisados são do sexo masculino, com uma média de idade de 

49 anos, sendo que a menor idade era de 18 anos e a maior de 70 anos. Quanto ao nível de 

escolaridade (FIG. 2.4 a), 52% tem o ensino médio, 30,4% fundamental, 8,7% o nível 

superior, 4,3% nível técnico e 4,3% não frequentou a escola.   

Atualmente 31% dos produtores de milho também exercerem outras atividades tais 

como advocacia, medicina veterinária e estudante. Os dados revelaram que todos são filhos de 

agricultores, indicando que os mesmos seguem a mesma profissão dos pais. Quanto à 

moradia, apenas 35% moram na propriedade, sendo que aproximadamente a metade mora na 

sede do município e 13,0% deles residem em outros municípios inclusive em outros Estados 

como na Bahia (FIG.2.4 b), devido a sua proximidade física.  

O tamanho das propriedades do cultivo de milho na região varia de 10 a mais de 100 

ha (FIG. 2.4 c). Ressalta-se que todos os produtores possuem mais de uma área plantadas com 

milho, além das áreas onde foram realizadas as visitas e coleta de dados.  

Uma prática comum adotada é o arrendamento de terras (FIG.2.4 d). Dos 

entrevistados, 61% arrendam terras além das que possuem, enquanto que 39% utilizam terras 

próprias. Os arrendamentos de terra são realizados não só no próprio município, mas em 

outros, inclusive na Bahia. A forma de pagamento do arrendamento é feito de duas formas: 

em dinheiro, que varia de R$ 100,00 à R$ 200,00 reais (por tarefa), ou com 20% da produção. 

Porém, a mais adotada é o pagamento em dinheiro, o que corresponde a 85,7% dos casos. O 

restante optou pela percentagem da produção. 

Normalmente, a origem das terras arrendadas refere-se aos proprietários que não 

dispõem de máquinas e implementos agrícolas, nem mesmo de recursos financeiro suficiente 

para investir na produção do milho, restando unicamente a opção de arrendar suas terras. O 
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cenário atual dos produtores mostra que esse avanço na produção trouxe consigo novos 

produtores e eles destacam-se como os que mais investem em tecnologias na produção.  

A plantação de milho em algumas propriedades é recente. Apenas 9% plantavam há 

mais de 16 anos (FIG. 2.4 e); 30% de 1 a 5 anos produzem milho em suas terras e o restante 

chega a ter 10 anos que plantam. Porém, os produtores ressaltam que a produção do milho 

com o uso de altos níveis tecnológicos é mais recente. A maioria dos entrevistados em Carira 

e Simão Dias são oriundos de outras atividades, migrante de outras culturas para o milho. 

60,9% dos produtores afirmaram que a opção em plantar milho foi por ser rentável 

economicamente. Enquanto que 21,7%, plantam o milho por ser mais lucrativo do que criar 

gado (FIG. 2.4 f) Além de também ser citado que plantar milho faz parte de uma cultura da 

família. Apenas 4,3% migraram de outras culturas para o milho (FIG. 2.4 g).  

O Assentamento 8 de Outubro em Simão Dias é uma das áreas que foi grande 

exportador de abóbora e atualmente tem suas propriedades ocupadas com milho, resultado da 

migração de cultura. Outras culturas agrícolas foram citadas como o feijão, o sorgo, o algodão 

e a soja, mas hoje os produtores mantêm a monocultura do milho como a cultura principal em 

suas propriedades. 

Em Carira e Simão Dias os produtores afirmam que não dispõem de assistência 

técnica, e o único auxílio técnico é dos vendedores de sementes que atendem na região. Já no 

Assentamento 8 de Outubro os produtores dispõem de um agrônomo para auxiliar os 

produtores e os recursos financeiros utilizados para investimento nas safras de milho 

correspondem a financiamentos bancários como também de recursos próprio. Porém, mais da 

metade dos produtores usam os dois recursos disponíveis (FIG. 2.4 h). Esses financiamentos 

bancários têm auxiliado os produtores na compra de máquinas e implementos agrícolas.  

Das atividades exercidas pelos produtores antes de plantarem milho (FIG. 2.3 i) 

destaca-se que a maioria (31%) eram pecuaristas, ou seja, criavam gados nas áreas que hoje 

são ocupadas com milho, o município de Carira foi bem expressivo nessa realidade. Já 26% 

eram agricultores, destes destaca-se o assentamento 8 de Outubro. As demais atividades 

citadas foram: comerciante, estudante, médico veterinário e advogado.  

Os atuais produtores de milho caracterizam-se como grandes produtores nos que diz 

respeito não somente às áreas ocupadas com milho, mas ao alto nível tecnológico empregado 

na produção. E atualmente 69% afirma trabalhar somente na produção do milho (FIG. 2.4 j), 
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porém o restante exercem outras atividades tais como: criam gado, são empresários no ramo 

do comércio entre outros. 

 

 
 

a) Distribuição do nível de escolaridade dos 

agricultores de milho. 

b) Local de moradia dos produtores de milho.               

 

 

 

c) Tamanho das propriedades plantadas com milho                                               d) Origem das terras utilizadas para a produção 

do milho. 

 

 

FIGURA 2.4 – Aspectos dos indicadores da dimensão Social da exploração do milho na região centro-

oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 

  

e) Quantidades de anos que produz milho na 

propriedade 

 

f) Motivos pelos quais os produtores optaram por 

plantar milho na propriedade 

 

  

g) Culturas que já foram plantadas pelos atuais 

produtores de milho. 

 

h) Origem dos recursos utilizados nas safras de 

milho 

 

 

FIGURA 2.4 – Aspectos dos indicadores da dimensão Social da exploração do milho na região centro-

oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 

 

  

i) Atividades exercidas pelos produtores rurais 

entes de plantarem milho 

 

j) Profissões atuais dos produtores de milho. 

 

  

k) Situação atual com relação as parcerias na 

produção do milho 

 

 

l) Origem da mão de obra empregada na 

produção do milho 

 

FIGURA 2.4 – Aspectos dos indicadores da dimensão Social da exploração do milho na região centro-

oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação.  

  

m) Quantidade de mão-de-obra contrata para a 

cata do milho pós-colheita 

n) Casos de intoxicação confirmados por 

produtos químicos usados no tratamento de 

sementes. 

 

FIGURA 2.4 – Aspectos dos indicadores da dimensão Social da exploração do milho na região centro-

oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  

 

 

 Mesmo sendo recente a introdução da tecnologia, tem se investido muito em 

máquinas, tratores e até mesmo uso de aviação agrícola em casos de ataque de pragas na safra 

do milho. O uso de aviação agrícola é o reflexo de grandes áreas plantadas com milho, onde 

os serviços de manejo de pragas antes manual passa a ser tecnificado. 

 

b) Origem da mão-de-obra 

 

 

 Para caracteriza a mão-de-obra, inicialmente perguntou-se aos produtores se faziam 

parceria com outros (FIG 2.4 k) e mediante isso colheu-se que a maioria dos produtores não 

faz parceria; 30,4% tem parceria na produção do milho. A parceria acontece da seguinte 

forma: um produtor entra com a terra e outro com os tratores e máquinas. Esta foi uma 

alternativa para os produtores que não optaram em arrendar suas terras.  

Com o crescente uso de máquinas e tratores no campo para a produção do grão, e com 

a configuração de novos produtores de milho na região, predomina o uso da mão-de-obra 
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contratada, o que equivale a 83% das propriedades pesquisadas (FIG 2.4 l). Enquanto a 

minoria ainda realizam suas atividades com a mão-de-obra familiar, a exemplo dos produtores 

do Assentamento 8 de Outubro em Simão Dias/SE.  

Em todo o processo de produção do milho, explicitou-se que a quantidade de mão-de- 

obra vem sendo reduzida após a introdução de tecnologias, sendo contratados tratoristas e 

operadores de máquinas. Porém, pós-colheita são necessário mão-de-obra para catar as espiga 

no chão. Essa quantidade pode variar a depender do tamanho da área plantada com milho. A 

maioria dos produtores respondeu que contrata menos de 10 catadores pós-colheita. Apenas 

os produtores que dispõem de áreas maiores chegam a contratar mais de 30 catadores (FIG 

2.4 m). De modo geral houve uma grande redução na quantidade da mão-de-obra empregada, 

pois todas as fases da produção, desde plantio, cultivo e colheita são totalmente mecanizadas.  

 

c) Saneamento básico 

 

Avaliou-se as condições de acesso à água, energia e moradia. Em relação ao 

saneamento básico, os que moram na área urbana possuem casas próprias e afirmam ter 

energia elétrica e água encanada, como também dizem morar em ruas pavimentadas. Já os 

produtores que vivem na área rural principalmente os produtores do Assentamento 8 de 

Outubro, mesmo tendo casa própria não possuem condições adequadas de saneamento, não 

tem água encanada, utilizam água de cisternas em sua casas.  E para os demais serviços 

dispõe de um açude próximo às residências. Quanto ao meio de transporte, todos os 

entrevistados possuem um meio de transporte privado para sua locomoção.  

 

d) Acesso à saúde  

 

O acesso aos serviços básicos de saúde é obtido em outros municípios, como também 

na capital Aracaju. Já o Assentamento 8 de Outubro, em Simão Dias, dispõe de uma 

assistência médica feita mensalmente, mas os produtores afirmam que, em caso de urgência, 

encaminham-se para a sede do município. 

Devido à exposição aos produtos químicos, confirmou-se 3 casos de intoxicação 

ocasionadas por inseticidas utilizados no tratamento de sementes antes do plantio (FIG 2.4 n). 
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A ausência de Equipamento de Proteção Individual (EPI) resultou nas consequências descritas 

acima. Dois casos de intoxicação foram confirmados no Assentamento 8 de Outubro e outro 

por um morador da sede do município de Simão Dias.  

Em campo, constatou-se que o uso do EPI é feito apenas no momento em que se 

aplicam os defensivos agrícolas para os tratamentos de pragas e plantas invasoras (FIG 2.3 k e 

l). O não uso do EPI no momento em que foram realizados os tratamentos de sementes com 

uso de inseticidas e enraizadores evidenciaram as ocorrências de intoxicação causadas pelos 

produtos químicos, como já afirmados. 

Os agricultores afirmam que sabem dos riscos quanto ao uso de produtos tóxicos, seja 

para os seres humanos, seja para o meio ambiente. Nos últimos cinco anos, a produção do 

milho tem aumentado no estado de Sergipe, configurando-se um novo cenário agrícola com a 

crescente modernização do campo, onde as atividades mecanizadas tem ganhado espaço.  
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2.5 Conclusões 

 

 

1- Os resultados obtidos nas análises dos aspectos potenciais e limitantes, a respeito 

dos indicadores ambientais e sociais, destaca-se que as mudanças ocorridas em Sergipe na 

produção do milho foram consideráveis em alguns aspectos principais. Dentre elas está à 

substituição da cultura de subsistência para o agronegócio, a substituição do plantio do milho 

em consorcio pela monocultura, e a ausência da pratica da rotação de cultura.  

2- Constatou-se que as áreas utilizadas para a agropecuária passam a ser ocupadas com 

vastas plantações de milho. Porém, pós-colheita é aproveitado os restos culturais para ração 

do gado mantidos nessas áreas até o início da safra seguinte. 

3- É evidente o uso de defensivos químicos em todas as propriedades, no qual 

confirmou-se três casos de intoxicação entre os produtores. Além da geração de grandes 

quantidades de resíduos agrícolas que não tem um destino correto. Mesmo que alguns 

cheguem a afirma que fazem a devolução em um ponto de coleta. 

4- De modo geral considerando essa mudança no cenário da produção agrícola no 

Estado, ver-se a necessidade de buscar a cada ano práticas mais sustentáveis que venham 

garantir a sustentabilidade dessa produção, seja na dimensão ambiental ou social. 
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3 ASPECTOS ECONÔMICOS ASSOCIADOS AO AGROECOSSISTEMA DO 

MILHO EM SERGIPE 

 

3.1 Introdução  

 

 

Os altos investimentos em máquinas e equipamentos agrícolas no campo têm 

ocasionando uma transformação nesse ambiente e vem disseminando um modo de produção 

convencional. O Estado de Sergipe há alguns anos passou a introduzir máquinas, implementos 

agrícolas, sementes selecionadas, fertilizantes químicos e defensivos agrícolas, na tentativa do 

aumento de produção bem como na garantia da produtividade. 

A produção do milho tornou-se destaque na modernização do campo, porém baseados 

em altos investimentos econômicos. O padrão dos produtores que passaram a cultivar milho 

em suas propriedades fez com que esses altos investimentos garantissem também altos lucros 

ao final da safra. O agronegócio do milho no Estado de Sergipe tornou-se uma grande fonte 

de renda, principalmente na região dos municípios sergipanos de Carira e Simão Dias. 

Com isso, buscou-se identificar a relação entre os aspectos das tecnologias e sua 

influência nos agroecossistemas do milho, baseado nos indicadores da dimensão econômica, 

no qual selecionou-se cinco indicadores. As análises e discussões pautaram-se em dados 

coletados em campo junto aos produtores de milho da região. Objetivou-se estudar a 

dimensão econômica da produção e avaliar os investimentos e rentabilidade econômica em 

cada etapa do processo produtivo, além de destacar quais os aspectos dessas tecnologias que 

influenciam nos rendimentos econômicos. 
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3.2 Revisão Bibliográfica 

 

 

A agricultura constitui-se um dos maiores e mais antigos ramos da atividade humana 

no mundo. As primitivas formas agrícolas com origem a mais de 8 mil anos constavam da 

limpeza de pequenas partes de mata ou florestas para plantio durantes alguns anos. “Quando a 

terra dava sinal de exaustão, a cultura era abandonada e a vegetação se regenerava de maneira 

natural” (DREW, 2005).  

Com o aumento na demanda, principalmente no consumo de alimentos surge a 

necessidade da intensificação da produção. Desta forma, torna-se claro a necessidade de 

incrementar o uso de tecnologias e insumos, sendo que, a mecanização agrícola é componente 

básico na maioria das estratégias de desenvolvimento agrícola em nível mundial (BALSADI 

et al., 2002). 

De acordo com Silva (1981), as atividades agrícolas passaram por intensas 

transformações em especial no período pós II Guerra Mundial, com a introdução do uso de 

insumos agrícolas como fertilizantes químicos, sementes melhoradas e defensivos, além da 

utilização de máquinas que substituíram de forma alarmante a mão-de-obra no campo.   

O processo de industrialização do Brasil trouxe reflexos para a agricultura desde os 

anos de 1960.  “O setor agrícola representava um dos principais mercados para o setor de bens 

intermediários (agroquímicos em geral) e para o setor de bens de capital (maquinas e 

equipamentos agrícolas) que se instalaram no período” (ROMEIRO, 1998, p. 218). As 

mudanças foram identificadas também nos estudos realizados por Silva (1981), onde descreve 

que com a industrialização instalou-se no país grandes empresas de fertilizantes químicos e 

equipamentos agrícolas.  

Após essa fase de industrialização “pesada” da agricultura brasileira, buscou-se então 

incentivos por parte das políticas agrícolas no qual se constituiu um mercado consumidor para 

esses produtos. A modernização da agricultura brasileira contou com forte incentivo do 

Estado, subsidiando a aquisição de insumos, maquinas e equipamentos poupadores de mão-

de-obra (SILVA, 2001). 
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Após a década de 1960, com a “Revolução Verde”, desencadeou-se uma série de 

descobertas científicas introduzidas na agricultura, ocasionando mudanças consideráveis, 

inclusive na agricultura familiar.  

No Brasil a “Revolução Verde” assumiu a forma de uma modernização tecnológica 

socialmente conservadora, onde os créditos agrícolas altamente subsidiados sempre foram 

dirigidos às elites do mundo rural. Segundo Moreira, (1999), no espaço rural, esta produção 

industrial adquiriu a forma dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, assumiu 

marcadamente nos anos 1960 e 1970. 

Pode-se considerar outras diferenciações ocasionadas em virtude do processo de 

modernização da agricultura, apresentadas por Capra (2002, p. 195), como consequência da 

agricultura mecanizada marcada pelo uso intensivo de energia, vieram a favorecer os grandes 

fazendeiros e agroindústrias munidos de capital suficiente, e expulsando da terra a maioria das 

famílias tradicionais de agricultores.  

Na agricultura destacam-se dois modelos de produção, o tradicional e o convencional. 

No primeiro, há práticas utilizadas pelos camponeses sem a utilização de insumos externos, 

com técnicas mais rudimentares, com a grande ocupação de mão-de-obra de base familiar, 

diferentemente do segundo que caracteriza-se pelo modelo da agricultura moderna altamente 

mecanizada e com intenso uso de insumos externos baseados no modelo agroquímico 

oriundos de pacotes tecnológicos tão característicos da “Revolução Verde”. (TAVARES, 

2009) 

Com a modernização agrícola no campo, surgiu uma nova forma de produzir 

substituindo as práticas tradicionais, por práticas modernas de produção. Sobre isto, Santos 

(2010, p.89) argumenta que “nas áreas onde essa agricultura científica globalizada se instala, 

verifica-se uma importante demanda de bens científicos (sementes, inseticidas, fertilizantes, 

corretivos) e também de assistência técnica”.  

Com essa nova forma de produção agrícola, almejava-se, cada vez mais, elevar a 

produtividade. Essa industrialização da agricultura é exatamente o que se pode chamar de 

“penetração” ou “desenvolvimento” do capitalismo no campo. (SILVA, 2001, p. 14).  Santos 

(2010) considera que a nova forma de produção é marcada por uma agricultura propriamente 

científica. O mencionado autor afirma que a agricultura é científica e globalizada, pois 

abrange aspectos de produção econômica, no qual envolve diretamente a produtividade, onde 
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a competitividade destaca-se como uma atividade de caráter planetário, ressaltando ainda que 

o dinheiro passa ser uma “informação” indispensável.   

A predominância das tecnologias nos cultivos agrícolas no Brasil destaca-se em 

algumas culturas, como a cana-de-açúcar, o café, algodão, que registraram forte introdução de 

modernas tecnologias, a exemplo, após a década de 1990, da utilização das colhedeiras 

mecânicas e novas máquinas agrícolas.  Essa mudança do cenário rural brasileiro provocou 

uma redução da demanda de mão-de-obra e o surgimento de preparação técnica do 

trabalhador rural. 

 Outros reflexos trazidos pela modernização da agricultura são destacados por Balsadi 

et al. (2002), em que as consequências refletiram  sobre as propriedades menores que 

recorreram a terceirização dos serviços de maquinas para o preparo do solo, plantio e colheita, 

acrescenta ainda, que a modernização conservadora privilegiou apenas algumas regiões do 

país, como Sul e Sudeste. 

 A mudança tecnológica possibilitou uma considerável redução da demanda da mão-

de-obra, ocasionando fortes impactos sociais. Isso tende a aumentar caso a maioria dos 

agricultores incorpore o que há de mais moderno em termos de tecnologia disponível para as 

principais culturas brasileiras (BALSADI et al., 2002). Essa redução refletiu no  êxodo rural, 

na necessidade de desenvolvimento de outras atividades não agrícolas no meio rural. Com 

isso, percebe-se ainda a necessidade do desenvolvimento de políticas de incentivo com um 

modelo mais equitativo, buscando amenizar os impactos sociais, mesmo com a evolução 

tecnológica da mecanização no meio rural. 

Apesar dos negativos impactos sociais devido à modernização da agricultura, percebe-

se que as questões ambientais têm sido bastante discutidas no mundo inteiro. Os impactos das 

práticas agrícolas convencionais têm levado a índices agravantes de degradação dos recursos 

naturais.  Assim, a inadequação do modelo difundido pela “Revolução Verde”, bem como a 

aceitação internacional e a difusão do conceito de sustentabilidade, têm levado a pesquisa 

agropecuária a uma crescente busca pelos modelos alternativos e sustentáveis para a 

agricultura (MARQUES, et al. 2003, P. 19). 

Por isso, deve-se desenvolver alternativas baseadas nos princípios do desenvolvimento 

sustentável; e para a análise da sustentabilidade busca-se o uso de indicadores de 

sustentabilidade que priorizem a avaliação do grau de sustentabilidade nos agroecossistemas, 
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com o objetivo de amenizar os impactos ambientais trazidos pelo modelo adotado pela 

agricultura convencional. 

A agricultura sustentável surge como uma necessidade do meio ambiente devido às 

insatisfações com a agricultura moderna, ou convencional. O modo de produção empregado 

deve incorporar em suas práticas o conceito de sustentabilidade, pois o uso de tecnologias 

inadequadas que foram geradas pelo modelo de produção convencional levou a agricultura a 

agravar os problemas no meio ambiente, ocasionado impactos nos recursos naturais. 

 As preocupações com a preservação do meio ambiente possibilita buscar alternativas 

que amenizem os impactos nos recursos naturais, visando a sustentabilidade dos 

agroecossistemas e, com isso, um equilíbrio entre produção e conservação.  

  Segundo Ferreira (2008), a ideia de sustentabilidade vai além de um sistema de 

produção, porque significa manter e prosperar as sua condições naturais, preservar o meio 

ambiente e ofertar melhores condições de vida para a sociedade. Para Conway (1987), a 

sustentabilidade na agricultura é a habilidade de um agroecossistema manter a produção 

através do tempo, em face de distúrbios ecológicos e pressões socioeconômicas de longo 

prazo. Nesta perspectiva o desenvolvimento agrícola sustentável visa minimizar os efeitos 

antrópicos resultantes da exploração humana sobre o meio ambiente. 

  Dessa forma, o conceito de sustentabilidade nos agroecossistemas deve considerar de 

forma integrada a conservação dos recursos naturais, a produção de alimentos mais saudáveis 

além atender a manutenção de níveis de segurança alimentar. (TAVARES, 2009). De modo 

geral, as discussões da sustentabilidade na agricultura estão estreitamente ligadas às 

insatisfações quanto ao modo de produção capitalista difundido no meio rural, que traz em si 

uma lógica desenvolvimentista, onde desconsidera os agentes essenciais do qual fazem parte 

do processo produtivo: água, ar, solo, enfim os recursos naturais, preocupando-se com a 

produção imediata, ocasionando uma degradação ambiental nos agroecossistemas. 

 O uso de tecnologias tem ocasionado diversos impactos ao meio ambiente, levando a 

níveis de esgotamento os elementos fundamentais para o equilíbrio de um agroecossistemas. 

Com isso, surgem preocupações quanto à adoção de práticas que visem à sustentabilidade 

agrícola. 

 O século XX foi para a agricultura um marco de incremento do modelo convencional 

de produção agrícola, em que prevaleceu o desenvolvimento científico e tecnológico, 

resultando em avanços em termos de produtividade. Porém, no que se refere aos recursos 
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naturais, estes precisam ser avaliados, pois as novas práticas agrícolas têm contribuído em 

grande escala para a degradação do ambiente (FERREIRA, 2008).  

Especificamente na agricultura, a busca pelo modelo sustentável baseia-se na interação 

entre produtividade e lucratividade em sua produção agrícola, com vistas para uma maneira 

de adotar práticas que amenizem os impactos ambientais. Desta forma, para se entender a 

sustentabilidade remonta-se as discussões resultantes da própria definição de desenvolvimento 

sustentável, que traz um leque de conceitos para serem colocados em prática. 

A recente preocupação em medir a sustentabilidade de agroecossistemas tem sido 

desenvolvido a partir de indicadores. A Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (PNUMA) definiu que é preciso desenvolver indicadores sustentáveis que 

sirvam de base sólida para a tomada de decisões em todos os níveis com o objetivo de 

contribuir para uma sustentabilidade auto reguladora dos sistemas integrados de meio 

ambiente e desenvolvimento (AGENDA 21, 2001).  

 O presente capítulo tem o intuito de analisar a difusão da modernização do campo em 

Sergipe, tendo como foco a produção do milho na região Centro-Oeste. Selecionou-se 

indicadores de sustentabilidade na dimensão econômica e avaliou-se baseados em dados e 

informações coletadas em campo juntamente com os produtores de milho dos municípios de 

Carira e Simão Dias.  

 

3.3 Materiais e Métodos 

 

A pesquisa realizou-se em propriedades agrícolas da área rural nos municípios de 

Carira e Simão Dias no Estado de Sergipe com os produtores de milho que destacam-se no 

uso de altos níveis tecnológicos. Os dados foram coletados através de observações em campo 

durante todas as etapas da produção do milho e selecionados cinco indicadores de 

sustentabilidade na dimensão econômica. Analisaram-se os indicadores: Área plantada com 

milho; Mecanização agrícola; Uso de tecnologias; Investimento na safra de milho; 

Rentabilidade com a produção do milho.  

 Os indicadores têm o objetivo de simplificar a compreensão sobre aspectos 

complexos da realidade (TAVARES, 2009). Usou-se gráficos e imagens fotográficas das 

áreas analisadas para sintetizar as informações e observar os pontos críticos do sistema. O uso 
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de GPS foi de fundamental importância para localização das propriedades selecionadas para a 

pesquisa.  As formas de obtenção dos indicadores basearam-se em: a) entrevista com os 

produtores com uso de questionários, b) levantamento de dados em campo com observação 

direta, c) análises bibliográficas (TAVARES, 2009). 

A seleção dos indicadores em campo baseou-se no modelo proposto pelo Ministério da 

Agricultura, da Pesca e da Alimentação da França, Indicadores de Sustentabilidade das 

Explorações agrícolas - IDEA (VILAIN, 1999). Todos os resultados visaram fazer uma 

discussão do processo tecnológico em que se encontra a produção do milho, bem como 

estabelecer em quais situações essa produção agrícola se encontra mais instável. Usou-se da 

abordagem sistêmica, observando-se as potencialidades ou limitações das explorações dos 

agroecossistemas do milho, na safra 2010/2011, no período de Abril a Dezembro. 

 

3.4 Resultados e Discussões 

 

Dimensão Econômica 

 

Os altos investimentos de tecnologias na cultura do milho no Estado de Sergipe têm 

contribuído para garantir o aumento na produção a cada ano. Os produtores que tem a melhor 

condição financeira investem mais na produção desse grão.  

As relações das tecnologias na produção do milho e sua viabilidade econômica foram 

analisadas a partir dos indicadores selecionados em campo junto aos produtores de milho dos 

municípios de Carira e Simão Dias. Pautou-se nos aspectos potenciais e limitantes dos 

agroecossistemas do milho em Sergipe sob o ponto de vista econômico que tem se 

desenvolvido com altos investimentos tecnológicos. 

 

a) Área plantada com milho 

 

 Avaliou-se qual a relação entre área plantada e produtividade diante do uso das 

tecnologias, como também o aumento da produção.  
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Observou-se na área rural dos dois municípios pesquisados que a expansão da área 

plantada teve um aumento de aproximadamente 15.000 ha em apenas 5 anos no município de  

Simão Dias. Já em Carira a área passou de 14.000 ha para 40.000 ha, no mesmo período 

analisado. Observou-se também que a produtividade teve um aumentou considerável nos dois 

municípios analisados. 

Nos últimos cinco anos principalmente, esses dois municípios destacaram-se como os 

maiores produtores de milho do Estado sobre isso afirma Oliveira (2010, p. 87), que “o atual 

processo de modernização dos cultivos de milho no Agreste e Centro-Sul de Sergipe é 

baseado no modelo clássico do uso intensivo de agroquímicos e materiais genéticos de alto 

desempenho de produtividade, mecanização intensiva dos cultivos e grande aporte de capital 

financeiro”. Em campo foi possível constatar que há grandes investimento em máquinas e 

implementos agrícola, bem como constatou-se que toda a produção do milho é feita 

mecanizada. 

Todo o investimento em tecnologia desenvolveu um modo de produção intensiva 

garantindo a produtividade, que aumentou consideravelmente no período de 2006 a 2010. O 

município de Carira atingiu uma média de 5.940 kg/ha na safra de 2010. O que antes não 

chegava a 800 kg/ha. E no município de Simão Dias ultrapassou de 1.900 para 5.000 kg/ha 

em média de produtividade (IBGE. 2010). 

Assim, predomina na região o sistema convencional de produção, elevada exploração 

dos solos e uso dos recursos naturais, influenciado pela busca de retornos econômicos. Esse 

novo cenário mostra a introdução de tecnologia que favoreceu a ganhos com o aumento da 

produção, no qual registas as maiores safra entre os anos de 2008 a 2010. Período esse onde 

concentrou na região um modo de produção com altos investimentos tecnológicos.  

O município de Carira supera em produção o município de Simão Dias entre as safras 

de 2007 a 2008. Avaliando o aumento da área nesse mesmo período, observa-se que o 

aumento foi de 50% na área, porém a produção passa de 14.280 ton (safra 2007) para 209.088 

ton (safra de 2008). Isso deve-se além do aumento da área, ao investimento tecnológico que 

garantiu a produção, desde sementes selecionada, híbrido convencional e transgênica, preparo 

mecanizado, adubação e fertilizantes químicos. Todo o modo de produção garantiu aos 

produtores dessa região ganhos em produção e produtividade. 

Desta forma predomina na região o sistema monocultor, onde pode-se observar que a 

mecanização no campo predomina na cultura do milho, e mesmo sendo recente esses altos 
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investimentos tecnológico, é notório que a cada ano a produção do milho nessa região 

moderniza-se. 

 

b) Mecanização agrícola 

 

No campo a cada ano aumenta a introdução de plantadeiras mais modernas com 

automação computadorizada. Esta facilita a precisão quanto à realização das atividades em 

campo (FIG. 3.1 a). São utilizadas tanto no sistema convencional com no plantio direto para o 

plantio de milho, com uma diferença quanto ao investimento sendo ainda maior para os 

produtores que optaram pelo plantio direto.  

Quanto à realização do plantio do milho mecanizado entre os produtores da região 

verificou-se com os dados obtidos que 30,4% fazem o plantio mecanizado a mais de 10 anos, 

21,7% utilizam a mecanização apenas de 2 a 4 anos, já 17,4% já utilizam da mecanização de 4 

a 6 anos, outros 13,0% fazem uso destas máquinas de 8 a 10 anos, e 8,7% tem de 6 a 8 anos 

que fazem o plantio mecanizado, por fim 8,7 faz o plantio mecanizado pela primeira vez 

(FIG. 3 a). 

A colheita mecanizada é uma prática mais recente que o plantio que se fazia a mais de 

dez anos, porém atualmente 100% das colheitas feitas na área em estudo foram realizadas de 

forma mecanizada. Segundo os produtores, o que justifica o fato de só nos últimos cinco anos 

utilizar-se de colheitadeira automotriz é o elevado preço na aquisição. E para os produtores 

que não dispõe da maquina faz-se o aluguel para realizar a colheita. A colheita da cultura do 

milho é feita totalmente mecanizada, com auxilio de uma bazuca acoplada em um trator para 

fazer o transporte do milho para o local de armazenagem ou para os caminhões que fazem o 

transporte dos grãos até os pontos de comercialização (FIG. 3.1 b).  

Com a redução da mão-de-obra devido a incorporação das máquinas e tratores, apenas 

duas pessoas são necessárias para fazer toda a colheita em poucas horas. De acordo com os 

produtores, mesmo sendo de preços elevados os tratores, máquinas e implementos agrícolas 

economicamente é mais vantajoso fazer a colheita mecanizada, pois tem-se uma redução 

considerável no custo com relação a colheita manual.  

Os produtores afirmaram que com a colheita mecanizada o custo do saco de milho sai 

em média R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), e com uso de mão-de-obra cada saco sairia 
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em média a R$ 7,00 (sete reais). Desta forma a eficiência tecnológica resulta em ganhos 

econômicos para os produtores de milho. Para os produtores que fazem o aluguel das 

colheitadeiras o custo médio informado pago por ha foi de R$ 150,00 reais na safra de 2011. 

Segundo os produtores, mesmo pagando aluguel, essas máquinas são mais viáveis 

economicamente comparados à colheita manual.  Considerando que a colheita mecanizada é 

mais recente que o plantio mecanizado, buscou-se constatar a quanto tempo essas máquinas 

colheitadeiras atuam na produção do milho em Sergipe. 

Verificou-se que aproximadamente metade dos agricultores entrevistados fazem a 

colheita mecanizada a apena 2 a 4 anos (FIG. 3 b) confirmando o quanto é recente a colheita 

do milho mecanizada. Sendo que nem todos os produtores dispõem da maquina, é comum 

entre os produtores alugar a mesma para fazer a colheita. Além das colheitadeiras que existem 

na região, outras máquinas são trazidas do Paraná e de Goiás na época da colheita e são 

locadas aos produtores. Apenas 22% dos produtores fazem a colheita mecanizada há mais de 

seis anos. Aproximadamente ¼ dos agricultores entrevistados dispõem de uma colheita 

mecanizada de 4 a 6 anos, e por fim 8 % fazem a colheita mecanizada pela primeira vez. 

 

  

a) Quantidade de anos em que os produtores 

fazem o plantio do milho mecanizado. 

b) Tempo de uso de máquinas colheitadeiras na 

produção do milho nas propriedades em estudo. 

 

FIGURA 3 – Aspectos dos indicadores da dimensão econômica da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 
 

 

 

c) Tipos de sementes utilizadas pelos produtores 

de milho da região.                              

d) Empresas de sementes que mais atuaram no 

Estado de Sergipe. 

 

 

e) Médias de investimentos nas safras de milho f) Aluguel de máquinas e implementos agrícolas 

pelos produtores que não dispõem dessas 

tecnologias 

 

 

 

FIGURA 3 – Aspectos dos indicadores da dimensão econômica da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  
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Continuação. 

  

g) Formas de armazenamento da safra de milho h) Destinos da safra de milho produzidos em 

Sergipe 

 

 

FIGURA 3 – Aspectos dos indicadores da dimensão econômica da exploração do milho na região 

centro-oeste de Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011.  

 

 

 

Constatou-se que antes do uso das máquinas mais modernas utilizava-se uma 

colheitadeira unifilar (FIG. 3.1 c). Era necessário, no mínimo, 3 pessoas para fazer a colheita, 

pois o milho era ensacado e deixados no campo para serem recolhidos posteriormente. A 

mecanização agrícola tornou-se um forte aliado dos produtores de milho.  

 

c) Uso de tecnologias 

 

 

A Tecnologia é o conjunto dos conhecimentos aplicados a um determinado processo 

produtivo (SILVA, 2003). Nesta concepção o autor assegura que sendo o capitalismo um 

sistema que visa lucro, logo o emprego desta torna-se mais aceitável, pois rende maiores 
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lucros.  Segundo os produtores de milho de Carira e Simão Dias, uma das tecnologias que 

mais tem contribuído para garantir as safras é a adoção de sementes de milho selecionadas, 

híbridos convencionais e transgênicos.  

Quanto à adoção de sementes selecionadas, constatou-se que mais da metade dos 

agricultores empregam os dois tipos de sementes mais utilizados: o híbrido convencional e o 

transgênico, outros 44% usou somente do híbrido convencional, enquanto que 4% fez todo o 

plantio somente com semente transgênica (FIG. 3 c).  

Considerando que o milho transgênico constitui-se das sementes geneticamente 

modificadas ou organismo geneticamente modificado (OGM), no qual é definido pela Lei de 

nº. 11.104 de 24 de Março de 2005 como sendo “organismo cujo material genético – 

ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética” (BRASIL, 

2005). A introdução da semente transgênica é muito recente, não ultrapassando três anos. Da 

semente transgênica a mais aceita para a safra de 2011 foi a Bt, semente protegida contra ao 

ataque de insetos. E em quantidades menores também usou-se a semente RR resistente a 

herbicida de ação total (Ghyphosate), esta por sua vez muito utilizada por produtores que 

aderiram ao plantio direto.  

O mercado de semente tem ganhado espaço em Sergipe. As empresas de sementes tem 

se destacado quanto à comercialização de seus produtos para as safras de milho. Dentre elas 

destaca-se a Agroceres com 39,1% das sementes vendidas aos produtores que participaram da 

pesquisa; 21,7% optaram pelas sementes da Agromen, 17,4% usou as sementes Dkalb, 13.0% 

usaram sementes da Pionner, e por fim a Dow com 8,7% das vendas de semente na região foi 

a menos citada (FIG. 3 d).  

As empresas produtoras de sementes promovem dias de campo, nas propriedades que 

mantem sua produção com altos níveis tecnológicos. Nesta ocasião são apresentados os 

resultados de práticas de manejo disponíveis a cultura do milho e de produtividades de 

diversos cultivares para uso na região (FIG. 3.1 d). 

Observou-se que os produtores munidos de pouca experiência buscam nesses dias de 

campo tirar suas dúvidas quanto a melhor maneira de adquirir lucros aliando à tecnologia e 

produtividade nas safras de milho. Mesmo não sendo o ideal, pois no caso, necessitaria da 

assistência de um agrônomo, porém, esses dias de campo tornou-se uma alternativa para os 

produtores.  

 



86 

 

d) Investimento na safra de milho 

 

 

Para garantir bons rendimentos nas safras de milho deve-se minimizar os custos e 

aumentar a garantia de produtividades mais elevadas.  Com isso analisou-se os valores médios 

em reais investidos por ha. Levando em consideração os resultados obtidos, obteve-se uma 

média e não valores absolutos de investimento na produção de milho, incluindo todo o 

processo de produção. Os investimentos na produção do milho variam de acordo com as 

diferenças em preços de sementes, e aquisição de máquinas. Esses valores oscilam entre os 

proprietários de máquinas e implementos agrícolas.   

Visando o aumento da produtividade do milho, 13,0% dos pesquisados investem mais 

de R$ 1.000 por ha nas safras; outros 26% fizeram um investimento de R$ 600 a R$ 800 por 

ha na produção; aproximadamente 2/3 dos agricultores aplicam em média de R$ 400 a R$ 600 

reais por hectare para o uso de tecnologia, por fim, apenas 4,3% responderam que seu 

investimento chega a ser de R$ 800 a 1000 (FIG. 3 e). 

Diante dos valores exposto pode-se concluir que os produtores que possuem as 

máquinas e implementos têm vantagens nos investimentos de safra, pois além de utilizar suas 

próprias máquinas também terceiriza seus serviços. As máquinas que os produtores mais 

alugam são a plantadeira e a colheitadeira (FIG. 3 f).  Sendo que 63% correspondem à 

colheitadeira, devido a poucos produtores possuírem esta máquina e chegam a pagar em 

média 50,00 por tarefa para realizar a colheita mecanizada do milho em suas roças. Outros 

21% chegam a alugar aviação agrícola para aplicação de fungicida nas plantações de milho; 

11% tiveram que alugar não só a colheitadeira, mas também a plantadeira; por fim 5% dos 

produtores chegaram a alugar apenas a plantadeira. 

 

e) Rentabilidade com a produção do milho  

 

 

Para garantir boas safras na produção do milho, exige-se altos investimentos como já 

foi citado anteriormente. Porém a produção do milho não encerra com a colheita. Na pós-

colheita inicia-se um processo de comercialização desse grão que refere-se ao modo de 
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armazenar o milho até a sua venda total. A colheita é realizada nos meses de outubro, 

novembro e dezembro. Nessa época os preços ainda não são os desejados pelos produtores.  

Aos que tem onde armazenar sua safra terá oportunidade de adquirir um ganho ainda 

maior, com preços mais altos nos meses de Janeiro a Março do ano seguinte, onde só poucos 

produtores ainda terão grãos armazenados. 

Uma das limitações nessa fase da produção do milho é que alguns produtores por falta 

de local para armazenar seus grãos vendem o milho por preços mais baixos na época da 

colheita, não podendo esperar preços melhores por não dispor de local adequado para estocar 

sua safra. 

Quanto ao armazenamento dos grãos esses são feitos principalmente em Silos Bag, 

que são deixados no campo na mesma área onde foi colhido o milho. Esses bolsões de lona 

armazenam até 3.000 sacos de milho e mesmo sendo descartado em cada safra, sua 

durabilidade garante aos produtores esperar por preços melhores do milho. Esse é uma prática 

adotada por 69,6% dos produtores entrevistados (FIG. 3 g). Outros 30,4% dos produtores 

guardam seus grãos nos galpões em sacos individuais de 60Kg, o fator limitante é que não é 

possível armazenar toda a safra, devido ao espaço ser pequeno nesses galpões. Sendo 

necessário o produtor ter que vender parte da safra e armazenar uma quantidade parcial (FIG. 

3.1 e).  

Porém observou-se também que na falta de galpão ou de Silos Beg os produtores 

fazem improvisos para armazenar suas safras, usam lonas, sacos e cordas e fazem uma 

espécie de depósito a céu aberto com a proteção de lonas e cordas (FIG 3.1 f).  Os riscos que 

podem ocorrer é em caso de chuvas, umedecer ou até mesmos molhar completamente esses 

grãos, deixando-os susceptível a perda da safra.  

Segundo os produtores de milho da região, toda a comercialização do milho é feito 

através de atravessadores. O destino da safra é em sua maioria para o Estado de Pernambuco o 

equivalente a 82,6% da produção segundo os produtores que fizeram parte da pesquisa, o 

grande consumo de milho nesse Estado se deve a uma alta concentração de granjas. O restante 

8,7% é destinado ao Estado de Alagoas para empresas privadas e o restante 8,7% se destina 

ao consumo no Estado de Sergipe (FIG. 3 h). 

Nos meses de colheita, os caminhões vindos principalmente do Estado de Pernambuco 

chegam à cidades de Carira e Simão Dias para fazer o transporte dos grãos. Nos últimos cinco 

anos aumentaram o número de balanças para atender à demanda da comercialização desse 
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grão. Porém os produtores que dispõem de alguma forma de armazenamento guardam suas 

safras para garantia de preços melhores.  

 

 

  

a) Plantação de milho sendo realizada com uso de 

plantadeiras no município de Carira. 
b) Colheita de milho feita mecanizada no 

município de Simão Dias/SE. 

  

c) Colheitadeira unifilar que eram feita as colheita 

do milho antes da introdução de grandes máquinas 

colheitadeira de 4 ou 6 linhas. 

d) Dia de campo com os produtores de milho, 

realizado pela empresa de sementes Agromen no 

município de Simão Dias/SE. 

 

FIGURA 3.1 – Aspectos da dimensão econômica da exploração do milho na região centro-oeste de 

Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011 
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Continuação. 

  

e) Armazenamento de grãos em sacos de 60kg 

em pequenos galpões no assentamento 8 de 

Outubro, Simão Dias/SE. 

f) Forma alternativa de armazenamento do milho, 

após a colheita. 

 

FIGURA 3.1 – Aspectos da dimensão econômica da exploração do milho na região centro-oeste de 

Sergipe, 2011.  

FONTE: Trabalho de campo, 2011 
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3.5 Conclusões 

 

 

1 - As transformações do mundo rural, bem como a modernização das práticas 

adotadas na agricultura foram fundamentais para ganhos econômicos. Porem favoreceu 

principalmente aos produtores de detém de recursos financeiros para os altos investimentos. 

2 - Ainda que recente é notório que com a modernização da agricultura os municípios 

de Carira e Simão Dias são exemplos da introdução de técnicas mais modernas no cultivo do 

milho, com destaque para a adoção de semente de qualidade, eficiência na produção e 

garantia de produtividade com bons tratos culturais.  

3 - Todo o desenvolvimento tecnológico na região dá brechas a algumas questões que 

tornou-se limitantes, como é o caso de alguns produtores não alcançarem todo esse progresso 

tecnológico, e muitas vezes se quiserem manter-se produzindo terá que investir em alugueis 

de máquinas e implementos agrícolas. 

4 – Destaca-se um fator limitante que é a comercialização do milho por falta de locais 

adequados para o armazenamento dos grãos, garantindo bons preços com vendas posteriores á 

colheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AGENDA 21. Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro. 3. ed. Brasília: Senado Federal de Edição Técnicas, 2001. 

 

BALSADI, O. V.; et al. Transformações tecnológicas e a força de trabalho na agricultura 

brasileira no período de 1990 – 2000. Caderno de Agricultura São Paulo, v.49 p. 23-40. 

2002. Disponível em: <http://www.nead.gov.br/portal/nead/arquivos/view/textos-

digitais/Pesquisa/arquivo_272.doc>. Acesso em 21 out. 2010. 

 

 

BRASIL. Lei 11.105, de 24 de Março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1
o
 do 

art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e 

seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança – PNB, revoga a Lei n
o
 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 

n
o
 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5

o
, 6

o
, 7

o
, 8

o
, 9

o
, 10 e 16 da Lei n

o
 10.814, de 

15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Lex: Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 1989. In: < www6.senado.gov.br/legislacao - acesso em 

15/10/2011. 

 

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável. São Paulo: 

Cultrix, 2002.  

 

CONWAY, G. R. The properties of Agroecosystems.Agricultural Systems.Great Britain, 

n.24, p.95-117, 1987. 

 

DREW, David. Processos interativos homem-meio ambiente. Tradução de João Alves dos 

Santos, revisão de Sueli Bastos, coordenação editorial de Antônio Christofoletti. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

FERREIRA, Carlos Magri. Fundamentos para a implantação e avaliação da produção 

sustentável de grãos. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2008. 

 

MARQUES, João Fernando; et al. Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas. 

Jaguariúna, SP: Embrapa Meio Ambiente, 2003. 



92 

 

 

MOREIRA, Roberto J. Agricultura familiar: processos sociais e competitividade. Rio de 

Janeiro: Mauad, UFRRJ/CPDA, 1999.  

 

ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Meio ambiente e dinâmica de inovação na agricultura. São 

Paulo: Annablume: FAPESP, 1998. 

 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 19ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.  

SILVA, José Graziano da. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São 

Paulo: Hucitec, 1981. 

 

Silva, José Graziano da. Tecnologia e agricultura familiar. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2003. 

 

SILVA, José Graziano da.O que é a questão agrária. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

 

TAVARES, Edson Diogo. Da agricultura moderna à agroecologia: análise da 

sustentabilidade de sistemas agrícolas familiares. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil; 

Embrapa, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE DE FATORES INFLUENTES NA CULTURA DO MILHO NO AGRESTE 

SERGIPANO 
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4 ANÁLISE DE FATORES INFLUENTES NA CULTURA DO MILHO NO AGRESTE 

SERGIPANO 

 

4.1 Introdução 

 

 

O manejo inadequado do solo e a diminuição da cobertura vegetal provocam 

alterações nas suas características físicas, modificando sua capacidade produtiva. As 

características físicas do mesmo estão sempre em estudo, principalmente a compactação 

ocasionada especialmente pelo tráfego de máquinas nas lavouras e pisoteio de gados. 

Nos municípios de Carira e Simão Dias em Sergipe predominou-se por um longo 

tempo à pecuária, o cultivo do milho, feijão e abobora como produtos agrícolas de 

subsistência. O algodão foi uma cultura muito explorada em Carira, chegando a ser 

considerado nas grandes safras “ouro branco” de Sergipe, mas com a introdução de altos 

níveis tecnológicos na agricultura e a expansão das áreas agrícolas adotou-se 

predominantemente a monocultura do milho como produção agrícola principal da região 

Centro-Oeste do Estado.   Devido às mudanças nas práticas agrícolas surge o interesse de 

realizar um estudo dos agroecossistemas do milho no Estado de Sergipe, onde houve um 

recente processo tecnológico da produção com ganhos de produtividade. Neste capítulo 

consideraram-se dois fatores essenciais ao desenvolvimento da cultura do milho: o clima e o 

solo.  

O milho é uma espécie que consome grande quantidade de água durante o ciclo de 

desenvolvimento devido à sua elevada produção de massa seca. Desta forma, o efeito do 

déficit hídrico no crescimento e desenvolvimento do milho reduz significativamente sua 

produção (SANTOS FILHO, 2009). 

Segundo Emygdio e Teixeira (2006), a disponibilidade hídrica é o fator que mais 

frequentemente limita a obtenção de elevado rendimento de grãos. Desta forma o Zoneamento 

Agrícola de Riscos Climáticos surge como uma tecnologia que auxilia os agricultores a 

quantificar o risco de perda das lavouras com base no histórico de ocorrência de eventos 

climáticos adversos, principalmente a seca. Assim, identifica-se para cada município a melhor 
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época para semeadura das culturas anuais para os diferentes tipos de solo e cultivares, dentro 

de níveis de risco de perda pré-estabelecido (MAPA, 2010). 

O estudo da influência do clima na cultura do milho foi de suma importância, devido à 

incidência de uma condição atípica que ocorreu nas plantações de milho em Sergipe pelo 

déficit hídrico na safra de 2011, levando à redução na produtividade, bem como perda total da 

safra em algumas propriedades.  

A qualidade física do solo assume importância na avaliação do grau de degradação e 

na identificação de práticas de uso sustentáveis. Por isso, quando aumenta a resistência à 

penetração do solo, o sistema radicular apresenta desenvolvimento reduzido, podendo 

comprometer a produtividade da área (SILVA, 2008). Desta forma, justifica-se a importância 

do teste de Resistência Mecânica à Penetração - RMP proposto neste estudo. 

Para garantia na produtividade do milho em Sergipe, adotaram-se tecnologias para a 

agricultura. Porém, a transferências dessas tecnologias podem acarretar possíveis alterações 

ao meio ambiente, devido às explorações excessivas da agricultura convencional, com uso 

indiscriminado de tecnologias que visem unicamente os rendimentos econômicos, não 

levando em conta as questões ambientais e sociais.  

O objetivo é analisar a eficiência produtiva do milho sob o aspecto da influência do 

clima para a cultura do milho em Sergipe e avaliar o nível de compactação do solo como um 

indicador de qualidade física através da Resistência Mecânica à Penetração. 
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4.2 Revisão Bibliográfica 

 

4.2.1 Degradação dos Solos 

 

O processo de perda do solo é influenciado diretamente pelo clima, relevo, tipo de 

solo, vegetação e ação do homem. A ação desses processos atuando diretamente no solo 

resulta na perda do mesmo, principalmente pela erosão. 

De acordo com Pedrotti e Mello Junior (2009), a degradação do solo surge em duas 

fontes básicas: de origem agrícola e de origem não agrícola, a primeira refere-se à ausência de 

tecnologias ou o uso inadequado, a demanda populacional explorando além da capacidade dos 

recursos do solo; a segunda, ocasionada pelas atividades do homem não pela atividade 

agrícola, mas para outros fins, não respeitando a capacidade de reestruturação dos solos. 

Desta forma, a erosão do solo será uma das consequências devido o mau uso das 

práticas agrícolas. Considera-se a erosão, o processo de arrastamento de partícula sólidas da 

superfície desprotegida do solo por ação do vento ou águas das chuvas, a qual não consegue 

infiltrar causando a impermeabilização ou restauração do solo com água (PRIMAVESI; 

PRIMAVESI, 2003).  

Para minimizar os impactos negativos do solo, os agricultores que cultivam o milho, 

devem observar os principais fatores envolvidos no processo produtivo: planejar a 

conservação do solo, o preparo do mesmo, a qualidade das sementes, o tratamento delas, a 

escolha do híbrido, a época de semeadura, a regulagem da semeadora, como também a 

população de plantas, estes não resultam necessariamente em custos elevados, mas irá 

contribuir diretamente para obter uma safra satisfatória.  

As práticas conservacionistas tais como plantio direto, rotação de cultura, etc. são de 

fundamental importância no desenvolvimento de uma produção agrícola sustentável. Fancelli 

e Dourado Neto (2004, p.98) conceitua práticas conservacionistas como sendo “técnicas 

destinadas a manter e/ou aumentar a capacidade produtiva da terra objetivando, além do 

controle da erosão, a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo”. O baixo 

nível tecnológico, o mal emprego da tecnologia, pressão populacional e a busca constante de 

maiores lucros são as causas „a priori‟ da degradação do solo, podendo ser de maneira direta e 

indireta, seja por atividade agrícola ou não (PEDROTTI; MÉLO JÚNIOR, 2009, p.29). 
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Assim, as práticas adotadas para a produção agrícolas do milho por meio tecnológico 

no Estado de Sergipe devem ser planejadas visando uma melhor conservação, contribuindo 

diretamente para uma produção sustentável e refletindo em ganhos não só econômicos como 

sociais e ambientais. As práticas de rotação de cultura, sistema de plantio direto, adubação 

verde constituem-se como práticas que irão contribuir para o desenvolvimento de uma 

agricultura mais sustentável, no caso da monocultura do milho em Sergipe, torna-se 

necessário adotá-las.  

Ferreira (2008) afirma que uma das condições para manter a vida no planeta é usar e 

manejar os solos sempre respeitando suas possibilidades e limitações, visando manter e 

conservar a maior integridade possível quanto as suas características e de equilíbrio com os 

diversos sistemas ecológicos, de modo que ele continue em condição de desempenhar suas 

funções. 

 

4.2.2 Qualidade dos Solos  

Os fatores físicos do solo agem diretamente no crescimento e produtividade das 

culturas, pois interferem no sistema radicular das plantas. Para que as plantas se desenvolvam, 

é necessário que o solo disponha de condições favoráveis, a exemplo da umidade do solo. 

Este por sua vez, interfere diretamente no controle da aeração, resistência mecânica do solo e 

temperatura, que são alteradas pela densidade do solo e distribuição do tamanho dos poros.  

Souza et al., (2003) ressalta,  que a qualidade do solo é definida como a capacidade 

dele para dentro dos limites do ecossistema, sustentar a produtividade biológica, manter a 

qualidade ambiental e promover a saúde do homem, das plantas e dos animais. 

 

4.2.3 Sistemas de Manejo 

Considerando o solo essencial para o desenvolvimento da agricultura, destaca-se o 

sistema de manejo do mesmo como uma prática considerável diante do estabelecimento de 

uma cultura. De modo geral o preparo do solo tem por finalidade garantir um melhor 

desenvolvimento da planta desde a germinação. E garantir uma boa infiltração de água no 

solo. Porém, deve-se preparar o solo de modo que minimize os impactos ocasionados pelos 

sistemas de manejo, evitando principalmente a erosão e a degradação do mesmo (FERREIRA, 

2008). 
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4.3 Condições Edafoclimática para a cultura do milho 

 

 

O milho (Zea Mays L.) para ter um bom desenvolvimento produtivo requer condições 

edafoclimática favoráveis, para que garantam sua produtividade. Mesmo diante do uso de 

altos níveis tecnológicos, sem as condições ideias de água, luz e calor toda a tecnologia 

empregada poderá não ser o suficiente para a garantia da produção.  

O clima é um fator preponderante para o plantio do milho.  Se ele for tropical, a 

presença de calor e umidade favorece o desenvolvimento satisfatório dessa cultura. Em 

estudos realizados por Fancelli e Dourado Neto (2004) constatou-se que as condições hídricas 

disponíveis no solo influência diretamente o crescimento, desenvolvimento e translocação de 

fotossimiladores. Desta forma, as condições climáticas onde as culturas do milho estão 

submetidas tornam-se o fator mais importante da produção. O autor ressalta ainda que o clima 

prevalece independentemente da tecnologia aplicada.  

Santos Filho (2009) ressalta que um elevado rendimento de grãos de milho resulta do 

sucesso em se utilizar os fatores do ambiente com máxima eficiência, minimizando as causas 

adversas ao desenvolvimento da cultura que é constituído de radiação solar, temperatura do ar 

e disponibilidade hídrica. 

Em todo o processo de crescimento do milho, há necessidade de acúmulo distinto de 

energia térmica ou calor, dentre elas, a umidade térmica de desenvolvimento ou graus-dias, a 

isto, Silva (2001) afirma que para expressar o máximo potencial de rendimento, a cultura do 

milho precisa de uma temperatura entre 24 e 30°C, radiação solar elevada e adequada 

disponibilidade hídrica no solo.  O florescimento é considerado uma fase sensível à variação 

luminosa, em que a redução da disponibilidade de radiação luminosa ocasiona a redução da 

densidade de grãos. 

A deficiência hídrica é um fator limitante no processo germinativo comprometendo o 

estabelecimento da cultura, influenciando negativamente em deficiências posteriores tanto no 

crescimento, quanto no desenvolvimento reprodutivo das plantas. A cultura do milho possui 

exigências específicas quanto à disponibilidade hídrica no seu processo de desenvolvimento. 

Segundo Franttini (1975), o período compreendido entre 15 dias antes e 15 dias após o 

aparecimento da inflorescência masculina, deve ser criteriosamente planejado, pois é nesta 
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fase que há o requerimento de um suprimento hídrico satisfatório aliado às temperaturas 

adequadas. O autor enfatiza ainda que o planejamento é fundamental no intuito de coincidir 

com o período estacional que apresente temperaturas entre 25 a 35°C e chuvas frequentes. 

O milho é uma cultura que consome grande quantidade de água durante o ciclo de 

prolongamento devido à sua elevada produção de massa seca (SANTOS FILHO, 2009).   

Quanto ao consumo de água por parte do milho, em um clima quente e seco, Daker 

(1970) apresenta os valores ideais de precipitação, desta forma, estabelece que raramente 

exceda 3,0 mm/dia, enquanto a planta estiver com altura inferior a 30 cm. Mas, esse valor 

pode se elevar para 5,0 a 7,0 mm diários durante períodos compreendidos entre espigamento e 

a maturação. O autor ainda reforça as condições de intenso calor e baixa umidade relativa do 

ar o consumo de água entre as plantas aproxima a valores diários de 10 mm. Segundo 

Denmead e Shaw (1960) as maiores reduções no rendimento de grãos de milho, causado pelo 

estresse hídrico, ocorrem a partir de emergência do pendão até cerca de uma semana após o 

espigamento. O período crítico de deficiência hídrica no solo para o milho é aquele que ocorre 

do pendoamento até o enchimento de grãos (FRERE; POPOV, 1986). 

Para Magalhães et al. (1995) o efeito da falta de água, associado à produção de grão é  

particularmente importantes em três estágios: iniciação floral e desenvolvimento da 

inflorescência; período de fertilização e enchimento dos grãos.  Segundo Fancelli e Dourado 

Neto (2004) as principais consequências para a cultura do milho diante do stresse hídrico está 

na redução do vigor vegetativa e na altura da planta, bem como na produção e fertilidade do 

pólen, além de alterar sobremaneira o sincronismo de florescimento das inflorescências 

masculino e feminino. 

Segundo Santos Junior (2009), em estudo realizado na cultura do milho em Sergipe 

constatou que o feito do déficit hídrico resultou em redução severa das variáveis número de 

espigas por planta, peso de espiga e produção de grãos. O autor ressalta ainda, a que as 

alterações provocadas pela deficiência hídrica no comportamento vegetal dependerão do 

genótipo, duração, da severidade e estágio de crescimento da planta.   

O período de deficiência hídrica de uma semana por ocasião do pendoamento pode 

promover queda na produção ao redor de 50% do passo que sob as mesmas condições de 

deficiência hídrica posterior a polinização acarretará danos de 25 a 32% (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2004). 
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Com o objetivo de evitar perdas na produção, o cultivo do milho deve ser 

rigorosamente planejada e criteriosamente manejado, objetivando a manifestação de sua 

capacidade produtiva (ANDRADE, 1995), visto que o déficit hídrico é o estresse ambiental 

que afeta a cultura do milho com maior frequência. 

No Nordeste particularmente em Sergipe, o milho é produzido na forma de sequeiro e 

o déficit hídrico é o fator mais limitante para a obtenção de elevada produtividade. Por isso há 

uma prioridade em associar a época de plantio no período mais adequado de disponibilidade 

de água às plantas (SANTOS FILHO, 2009).  

Na busca de minimizar as perdas de produção do milho por fatores climáticos, o 

Estado de Sergipe conta desde 2004 com o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos. Esse 

Zoneamento foi utilizado no Brasil pela primeira vez na safra de trigo em 1996, funcionando 

como uma ferramenta técnico-científica de auxílio à gestão de riscos climáticos na agricultura 

(MAPA, 2010). 

No Estado de Sergipe o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos já auxilia no 

planejamento das seguintes culturas: algodão herbáceo, banana, feijão caupi, mamona, 

mandioca, milho e sorgo. 

O Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos divulgado pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), é um instrumento de política agrícola e 

gestão de risco na agricultura, que está sobre a responsabilidade da Coordenação-Geral de 

Zoneamento Agropecuário, subordinado ao Departamento de Gestão de Risco Rural, da 

Secretaria de Política Agrícola do MAPA. Servindo também de orientação para o Programa 

de Garantia da Atividade Pecuária – PROAGRO.  

O PROAGRO é um instrumento de política agrícola instituído para que o produtor 

rural tenha garantido um valor complementar para pagamento do  seu  custeio  agrícola,  em 

casos de ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e 

plantações (MAPA, 2010). 

Para os estudos e construção do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos, utiliza-se 

de dados de fenologia e produtividade, solo, climatológicos, altimétricos. Com as análises 

desses dados são elaborados anualmente as portarias e liberadas pelo MAPA, sendo 

publicados no Diário Oficial da União. Para cada cultura e em cada município especifica-se o 

indicativo de plantio. Indicam os períodos que o plantio tem menor risco de perdas, 

considerando uma probabilidade de 80% de sucesso (MAPA, 2010). 
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Nas portarias constam as nota técnica, tipos de solos aptos ao plantio, tabela de 

período de semeadura, cultivares indicados, além da relação dos municípios aptos ao cultivo e 

períodos indicados para o plantio. Para os municípios de Carira e Simão Dias consideraram-se 

como aptos para o cultivo do milho os Solos tipo 2- que são solos com teor de argila entre 15 

e 35% e menos de 70% de areia; e os Solos tipo 3 – solos com teor de argila mais que 35% 

(MAPA, 2010). 

Os cultivares indicados são agrupados através de suas características homogêneas: a) 

Grupo I (n < 110 dias); b) Grupo II (110 dias < n < 145 dias); e c) Grupo III (n >145 dias), 

onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica (MAPA, 2010). 

Os períodos são indicados a cada dez dias do mês (Tabela 4). Este refere-se ao período 

a ser utilizado o plantio da safra 2011/2012 na cultura do milho e que já se encontra 

disponível pelo site do MAPA. 

 

TABELA 4 – Períodos de semeadura do milho nos municípios de Carira e Simão Dias/SE 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Datas 
1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31  

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

29  

1º a 

10  

11 a 

20 

21 a 

31 

1º a 

10  

11 a 

20 

21 a 

30 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Datas 
1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

30 

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

Meses Maio Junho Julho Agosto 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Datas 
1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

1° a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

30 

1º a 

10 

11 a 

20 

21 a 

31 

Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro 

FONTE: Portaria nº 492, de 13 de Dezembro de 2011 – MAPA. 

 

Cada período de semeadura deve-se levar em consideração tanto os cultivares 

indicados quando o tipo de solo. Por isso é de suma importância que o agricultor tenha 

conhecimento do tipo de solo de sua propriedade.  

Os tipos de solos são agrupados em 3 categorias, quanto á sua capacidade de retenção 

de água. a) Tipo 1: Teor de argila maior que 10% e menor ou igual a 15; b) Tipo 2: solos com 
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teor de argila entre 15 a 35% e menos de 70% areia; c) Tipo 3: solos com teor de argila maior 

que 35% (MAPA, 2010). 

A tabela 4.1 apresenta o resultado do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a 

cultura do milho no Estado de Sergipe safra 2011/2012. Porém, nesta consta somente os 

Municípios de Carira e Simão Dias, considerando que estes sãos os respectivos municípios 

escolhidos para a realização desta pesquisa. Sendo que a tabela completa já encontra-se 

disponível no site do MAPA. 

 

TABELA 4.1 - Relações dos períodos indicados para semeadura do milho para os municípios 

de Carira e Simão Dias/SE. 

MUNICÍPIOS 

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA 

CULTIVARES DO GRUPO I 

SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3 

Carira 10 a 17 10 a 17 

Simão Dias 11 a 15 10 a 17 

MUNICÍPIOS 

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA 

CULTIVARES DO GRUPO II 

SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3 

Carira 10 a 16 10 a 16 

Simão Dias 12 a 14 10 a 16 

MUNICÍPIOS 

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA 

CULTIVARES DO GRUPO III 

SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3 

Carira 10 a 16 10 a 16 

Simão Dias 12 a 14 10 a 16 

FONTE: D.O.U., 15/12/2011 - Seção 1/MAPA. 

 

Através do uso dessa tecnologia que conta com estudos e pesquisas desenvolvidas pela 

Embrapa Tabuleiros Costeiras/SE, busca-se ganhos na produtividade do milho em Sergipe. 

Com um melhor planejamento na época de plantio, garantindo que as culturas tenham uma 

disponibilidade de água nos período mais crítico, sendo considerada, principalmente a fase de 

enchimento de grãos. Evitando as perdas ocasionadas pelo déficit hídrico durante o ciclo da 

cultura. Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos, identificar os 

municípios aptos e os períodos de plantio com menor risco climático para o cultivo do milho 

no Estado de Sergipe. 
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Mesmo com a disponibilidade do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos para o 

Estado de Sergipe, na safra de milho de 2011 houve uma redução e perda de produtividade 

ocasionada pelo déficit hídrico no Estado nos meses de Junho e Junho, considerado uma 

condição atípica no ano de 2011. Com isso o clima tornou-se o maior desafio entre os 

agricultores que cultivaram milho nesta safra, resultando em uma fase crítica para a cultura do 

milho no Estado. 

Sergipe é dividido em três regiões distintas de acordo com temperatura e clima. A 

região tropical úmida na porção Leste corresponde à temperatura e umidade alta ao longo da 

costa. Caracteriza-se por alta precipitação (média de 1.355 mm/ano). A região tropical 

subsumida correspondente ao Agreste apresenta precipitações médias de 1.000 mm/ano. A 

região semiárida no interior é considerada a mais seca das demais regiões, onde a precipitação 

média é menos que 700 mm/ano.   

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a 

precipitação média total anual do Estado de Sergipe é decrescente do Litoral Leste para o 

Sertão e Semiárido. Com a concentração dos períodos chuvosos entre maio, junho e julho. 

Como a maior parte do Estado baseia-se na agricultura o clima torna-se um fator 

preponderante para garantir a produção. Sendo este, determinante no sucesso da safra. E no 

caso do milho essa cultura deve ser planejada desde o seu plantio para garantir as chuvas no 

período exigido pelas plantas. 

A vegetação predominante no Estado é composta por formações perenifólias nas 

regiões úmidas que são os manguezais, floresta atlântica, associações de praias e dunas, 

restingas, várzeas e mata de terra firme. Formações Mistas Estacionais no Agreste constituído 

de Floresta atlântica, Associações de subperenifólia, subcaducifólia, caducifólias mistas com a 

caatinga, campos antrópicos e cerrado. Nas Formações das regiões Áridas predomina a 

caatinga hipoxerófila, hiperxerófila e associações rupestres. 

O uso do solo nos Municípios de Carira e Simão Dias, inicialmente foi ocupado por 

pastagens e agropecuária, posteriormente ganha espaço também a agricultura. Nesta 

perspectiva ganha destaque o crescente aumento na produção do Milho no Estado. Que 

constitui-se como uma prática de monocultura principalmente nas regiões do Sertão com 

destaque para o município de Carira maior produtor de milho, e no Agreste Sergipano tendo 

como segundo maior produtor do Estado o município de Simão Dias. 
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O crescente aumento da produção influenciado por diversos fatores, dentre eles os 

altos investimentos em tecnologias, desde as sementes selecionadas, fertilizantes e todo o 

processo mecanizado de plantio, cultivo e colheita deve levar em consideração como fator 

principal, o clima. 

No caso de Sergipe, a safra de 2011 foi surpreendida por uma situação atípica do clima 

ocasionado por um veranico que se estendeu dos finais de Junho às primeiras semanas de 

Julho, resultando em grandes perdas de safra. O período de estiagem ocorreu na fase de 

enchimento dos grãos comprometendo toda a lavoura.  

Nos dados de precipitação considerando os meses de Maio, Junho e Julho (meses 

chuvosos para o Estado de Sergipe), observou-se que do ano de 2010 à 2011 houve uma 

grande redução quanto à precipitação nas duas áreas estudadas. Em Simão Dias nos anos de 

2010 a precipitação nesse período chegou a atingir um máximo de 212,32 mm no mês de 

junho, porém no ano de 2011 esse valor reduz para 79,14 mm no mesmo mês, ocasionando 

um déficit hídrico resultando na redução e até perda total das lavouras de milho no município 

(FIG. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Precipitação do município de Simão Dias/SE no período de maio a julho 

nos anos de 2010 e 2011 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 
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Segundo informações fornecidas pelos produtores da região, a média de produtividade 

que em 2010 chegou a 40 sacos/ha caiu em algumas propriedades, para 18 sacos/ha. No 

município de Poço Verde e Carira, houve uma perca total da safra em algumas propriedades. 

A redução das chuvas no município de Simão Dias foi visível. Os dados de 

precipitação mostraram a grande redução das chuvas entre os anos de 2010 a 2011, restando 

ao produtor vivenciar da experiência que exigirá um planejamento ainda maior para as safras 

seguinte. Observou-se em campo que todos os produtores de modo geral preocuparam-se em 

escolher a melhor semente, bem como fertilizantes, e utilizaram de toda a tecnologia 

disponível. Mas ficou provado que realmente o clima é quem irá determinar a safra 

independente de toda a tecnologia empregada. 

Sendo o solo a fonte de nutrição das plantas, a água disponível no solo é extraída pelas 

raízes e levado até à planta. A falta de água no solo diante do stresse hídrico que sofreu a safra 

de milho de 2011 foi visível. Comparando os meses de maio, junho e julho de 2010 (FIG. 4.1) 

e 2011 (FIG.4.2) observa-se que o acúmulo de água no solo reduziu bastante principalmente 

nos meses de junho e julho época principalmente de enchimento de grãos.  

 

 

FIGURA 4.1 – Balanço hídrico no solo em Simão Dias no período de maio a julho de 2010. 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 
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O caso mais crítico registrou-se entre os primeiros 15 dias do mês de julho 

considerado déficit hídrico (AGRITEMPO, 2010). Não só os quinze dias foram decisivo para 

a redução da produtividade, mas a redução de modo geral na precipitação também no mês de 

junho como já foi apresentado anteriormente. 

 

 

 

FIGURA 4.2 – Balanço hídrico no solo em Simão Dias no período de maio a julho de 2011. 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 

 

O regime hídrico deficiente também foi decisivo para a redução da produção do milho 

no município de Carira/Se. Comparando os dois municípios em estudos (Simão Dias e Carira) 

ficou evidente que Carira sofreu ainda mais os efeitos ocasionados pela baixa precipitação no 

ano de 2011, em comparação com o ano de 2010 (FIG. 4.3).  

Carira situa-se em área de clima ainda mais secos comparados a Simão Dias e a média 

de precipitação anual é ainda mais reduzida, considerando que Simão Dias situa-se em região 

de agreste e Carira no sertão. Durante os três meses analisados maio, junho e julho todos 

apresentaram uma redução de precipitação entre os anos de 2010 a 2011. Houve uma queda 

de mais de 50% na precipitação comparado a 2011.  
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FIGURA 4.3 – Precipitação do município de Carira/SE no período de maio a julho 

nos anos de 2010 e 2011 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 

 

Os gráficos de balanço de água no solo do município de Carira mostram que a safra de 

milho do ano de 2011 sofreu um grande estresse hídrico comparado a 2010 (FIG. 4.4).  

 

 
 
FIGURA  4.4 – Balanço de água no solo em Carira/SE no período de maio a julho 2010. 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 
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A redução da água disponível no solo registou-se desde o início de junho a torna-se 

ainda mais crítico nas primeiras semanas de Julho de 2011. Na safra de milho de 2011 dos 

produtores dos municípios em estudo, estima-se grande perda. Dentre as propriedades 

estudadas verificou-se não só a redução de até 60% na produtividade como também a perca 

total da safra em algumas propriedades. Fato este evidente nos valores de balanço hídrico de 

água no solo em 2011 (FIG 4.5). 

O stresse hídrico limitou completamente o desenvolvimento vegetativo da planta 

sendo visível que a planta tenta se proteger diante do estresse em que se encontram (FIG. 4.6 

b). Segundo Santos Junior (2009), o déficit hídrico em plantas de milho, pode ocasionar o 

enrolamento das folhas. De acordo com Begg e Carlesso (1993) na presença do déficit hídrico 

o enrolamento das folhas apresenta-se como uma das mais importantes respostas da planta à 

redução da água no solo.  

 

FIGURA 4.5 – Balanço de água no solo em Carira/SE no período de maio a julho 2011 

FONTE: PROCLIMA/CPTEC/INPE 

 

Para a cultura do milho o período de maior sensibilidade ao déficit hídrico é 

considerado desde a floração e início de enchimento de grãos (MATZENAUER et al. 1995). 
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De acordo com Kramer e Boyer (1995) o déficit hídrico pode reduzir a fotossíntese da 

planta pela redução na área foliar, fechamento estomático e decréscimo na eficiência dos 

processos de fixação de carbono, sendo que a redução na taxa fotossintética por unidade de 

área em planta submetida a estresse hídrico é atribuído, principalmente ao fechamento 

estomático.  

O fechamento estomático objetiva minimizar a perda de água, atuando como um 

mecanismo de defesa ao dessecamento, contudo, simultaneamente limita a assimilação de 

CO2 (FARQUHAR; SHARKEY, 1982). 

 

   

a) Lavoura de milho em Carira, 

Julho de 2011, área não afetada 

pelo déficit hídrico. 

b) Aspecto de plantas de milho 

sob stresse hídrico no município 

de Carira/SE safra 2011. 

c) Lavoura de milho em 

Carira/SE sob stresse hídrico, o 

que resultou na redução de 

produtividade. 

FIGURA 4.6 – Aspectos da influência do déficit hídrico na cultura do milho 

FONTE – Autora, 2011. 
 

 

 Os meses de Junho e Julho correspondem às épocas de maior necessidade de água 

para a cultura de milho em Sergipe. Sendo assim, somente a tecnologia não é suficiente para 

garantir a produção, pois o clima é fundamental. 

O município de Carira destaca-se como sendo o maior produtor de milho de Sergipe, 

porém, para a safra de 2011 espera-se uma redução considerada na produção do milho devido 

ao déficit hídrico sofrido pela cultura nos meses de junho e julho.  



110 

 

No Estado da Bahia que atualmente é maior produtor de milho do Nordeste e faz 

limites com os municípios analisados na pesquisa, também ocorreram grandes perdas nas 

lavouras de milho.  

As condições de baixas precipitações e elevadas temperaturas em que foram expostas 

as lavoura na safra de 2011, levou os produtores a buscarem alternativas associadas 

principalmente a planejamento na época de plantio, para as safras dos anos seguintes.  

Em Carira no mesmo período registrou-se plantações que permaneciam em bons 

desenvolvimentos (FIG. 4.6 a), pois algumas áreas do município se diferenciam quando a 

disponibilidade hídrica como também associado ao tipo de solo. Em outras áreas foi visível a 

falta de água por parte da planta (FIG. 4.6 c). Os registros fotográficos foram realizados no 

mesmo dia em áreas distintas, no município de Carira.  

O planejamento na época do plantio é muito importante para garantir épocas de chuva 

na fase correta da produção do milho. Entre os produtores a época de plantio variou desde 

Abril, Maio e Junho. Desse modo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático torna-se muito 

importante para o planejamento nas próximas safras. 

Segundo Batista (2008) o risco climático a que a cultura está sujeita é elevado se não 

for estabelecido um calendário agrícola para minimizar os efeitos das irregularidades na 

distribuição das chuvas. Afirma ainda que no estado de Sergipe, o maior risco de queda na 

produtividade do milho de sequeiro é devido à grande variabilidade temporal e espacial das 

chuvas. 

Das propriedades pesquisadas, 65,2 % realizaram seu plantio no mês de Maio, 21,7 % 

optaram por plantar no mês de Abril e 13% fizeram seu plantio no mês de Junho. Essa 

variação quanto à época do plantio por parte dos produtores de milho em Carira e Simão Dias 

variou de acordo com as orientações dos vendedores de sementes, e condições favoráveis 

quando ao preparo do solo que requer época de umidade favorável para realizar o plantio. 

Além do tipo de cultivar selecionado para a safra. 

A abrangência das áreas no estado de Sergipe, com menor risco climático para a 

cultura do milho varia de acordo com o tipo de cultivar, tipo de solo e época de semeadura. 

Assim, o plantio do milho com baixo risco de perda por deficiência hídrica fica restrito ao 

período de abril à junho. Nos demais não há suprimento de água no solo que atenda a 

necessidade hídrica da cultura durante todo o ciclo. (BATISTA, 2008). 
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Mesmo com as condições apresentadas de clima para a cultura do milho na safra de 

2011, não é correto afirmar que o clima é um fator limitante para o cultivo na região, pois a 

própria região possui característica de clima mais seco. Mesmo alguns produtores afirmando 

que o clima tornou-se um desafio a ser superado por parte dos produtores de milho da região. 

Pois após um ano de grande safra que ocorreu em 2010, obteve-se uma grande queda de 

produção em 2011, caracterizando-se como um fenômeno atípico no clima do Estado de 

Sergipe.  
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4.4 Resistência Mecânica à Penetração (RMP) como indicador de qualidade física do 

solo. 

 

 

As práticas agrícolas com alta mecanização podem trazer efeitos negativos à 

conservação principalmente dos solos, como a mecanização agrícola, adubação química, o 

uso de herbicidas, inseticidas e prática da monocultura. Estas práticas ocasionam diferentes 

graus de impactos no ambiente natural. Quanto aos impactos da agricultura no solo, Ferreira 

(2008, p.129) admite que “a forma de utilização dos solos na agricultura tem como desafio 

conciliar maior produtividade e menos degradação”.  

Uma das principais causas da degradação do solo é a compactação, resultado do 

processo de aumento da densidade e resistência à penetração. Por isso, a escolha de 

alternativas que visem à sustentabilidade requer a utilização de práticas de conservação que 

mantenham a fertilidade e evitem ao máximo problema de erosão e compactação. O uso de 

tratores e máquinas pesadas para aração, gradagem, plantação, cultivo e colheita, ou outras 

operações agrícolas, requerem cuidados especiais para evitar a compactação do solo. 

Ralisch et al. (2008) afirma um dos problemas enfrentados pelos agricultores em 

diversas regiões são os níveis de compactação do solo. Tanto em sistema convencional, como 

plantio direto e pastagem. A resistência mecânica é um dos fatores que está associado à 

emergência de plantas e ao crescimento radicular, agindo diretamente no crescimento das 

plantas. A compactação do solo é um dos grandes fatores responsáveis pela degradação 

ambiental dos solos, modifica a relação de solo e água no perfil, pois a quantidade de água 

que infiltra no solo ou escoa é influenciada pelas propriedades físicas do solo.  

Desta forma, optou-se pela análise de Resistência Mecânica à Penetração-RMP, como 

indicador de qualidade do solo com o objetivo de medir a compactação com a realização do 

teste de RMP, Porque a compactação influencia diretamente na qualidade do solo. A RMP é 

considerada um teste essencial e necessário, pois, trata-se de uma área de intenso uso de 

máquinas devido à prática da monocultura do milho, sua facilidade relativa de execução, em 

que esse indicador de qualidade física do solo permite ser reaplicado nas mais diversas 

situações, dando boas indicações sobre a qualidade do sistema de manejo de solo. Logo a 

medida de resistência do solo á compactação serve para identificar o estado de compactação 

do solo (MOLIN et al., 2003). 
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A Resistência Mecânica à Penetração é uma das propriedades físicas que expressa o 

grau de compactação, consequentemente, quão facilmente as raízes penetraram o solo 

(RIBON; TAVARES FILHO, 2004). A densidade do solo e a umidade são os parâmetros 

mais importantes na quantificação da RMP (LLANILLO 2007, p.14). 

Conforme explica Bradford (1986), a resistência à penetração é expressa por meio da 

relação entre força exercida para fazer penetrar um cone metálico no solo e sua área basal, 

comumente expressa como Índice de Cone – IC. 

Dentre as vantagens na utilização dos indicadores de qualidade do solo Pedrotti e 

Mello Júnior (2009, p. 71) afirmam que, “utilizando os indicadores de qualidade do solo, é 

possível identificar se o manejo atual está contribuindo para melhor ou para pior em termos de 

manejo sustentável e fazer uma identificação inicial do problema”. Mesmo a compactação 

atuando diretamente de forma negativa no desenvolvimento da planta, esse problema ainda é 

pouco observado pelos agricultores (PEDROTTI; MELLO JÚNIOR, 2009).  

O tráfego de máquinas agrícola no campo tem exercido bastante pressão sobre o solo, 

resultando na compactação do solo. De acordo com Resende (2009) essa compactação 

intensifica o aumento da densidade e da resistência do solo à penetração e redução da 

macroporosidade ou porosidade de aeração. Nos sistemas agrícolas os solos são submetidos a 

sucessivas pressões pelo tráfego de máquinas na semeadura, tratos culturais e colheita, as 

quais agem no sentido de compactá-lo (PEDROTTI; MELLO JÚNIOR  2009, p. 45). 

O objetivo proposto será fazer uma análise do indicador de qualidade do solo, 

medindo a compactação através do teste de resistência mecânica à penetração. Estes foram 

realizados em quatro áreas no município de Simão Dias, Sergipe.  

 

4.5 Materiais e Métodos 

 

 

O trabalho realizou-se em duas áreas com cultivo de milho em sistema convencional 

há mais de dez anos, localizado no Povoado Pirajá no município de Simão Dias no Estado de 

Sergipe à 102 Km da capital. Os testes de RMP foram realizados no mês de Dezembro de 

2011.  
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As áreas foram classificadas como Pirajá I cujas Coordenadas Geográficas são 

Latitude S10° 47‟24” e Longitude W037° 54‟34”, com altitude de 363 m, e Pirajá II localiza 

na Latitude S10° 49‟32” e Longitude W037° 59‟31” com  altitude de 351 m. O solo em 

estudo foi classificado como CAMBISSOLO HÁPLICO Ta e Tb Eutrófico típico A 

moderado textura argilosa substrato calcário (EMBRAPA, 2006).  O clima é semiárido, com 

precipitação anual que varia entre 700 a 900 mm, nos períodos secos e chuvas intensas em 

algumas épocas do ano.  

Na determinação da RMP utilizou-se um Penetrômetro eletrônico (FIG. 4.7 a), modelo 

Falker SoloTrack PLG 5200. Realizou-se a leitura até a profundidade de 400 mm nas duas 

áreas estudadas (Pirajá I, Pirajá II), onde fez-se 5 amostragem de avaliação de RMP em cada 

uma das áreas (FIG. 4.7 b). A estratégia de adotar repetições para minimizar possíveis e 

eventuais erros vem sendo adotado com sucesso nas avaliações de campo (SANTI et al. 

2006). O autor ainda acrescenta que realizar uma única determinação pontual pode limitar o 

conhecimento de existência ou não dessa repetição na área, podendo conduzir a uma 

avaliação técnica incorreta e perigosa do ponto de vista da sustentabilidade do potencial 

produtivo. 

Posteriormente fez-se o gráfico representativo com a resistência mecânica média 

(Kpa), utilizou-se do Software do Penetrômetro para extrair os gráficos. Utilizou-se também 

de um aparelho de GPS – ETREX/GARMIN, para georeferênciar a altitude e localização das 

propriedades selecionadas para a pesquisa.  

  

a) Medidor automatizado de compactação do 

solo-modelo PL5200 Solo Track. 

b) Realização de testes de RMP em campo, Simão 

Dias/SE. 

 

FIGURA 4.7 – Aspectos da medição de resistência mecânica à penetração do solo, Simão Dias/SE.  

FONTE: Autora (2011). 
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Para determinação da umidade do solo foram coletados 4 amostras simples nas 

profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Essa profundidade foi escolhida devido à sua maior 

contribuição para o sistema do cultivo (LIMA, 2009). Feito as análises em laboratório e 

quantificação da umidade através da pesagem em balança de precisão e secagem por 48 horas 

em estufa à 105°C em laboratório (REICHARDT, 1990). O cálculo de umidade atual à base 

peso foi realizado através do método da estufa (EMBRAPA, 1997). Foram utilizadas as 

instalações do laboratório de Solos e Sedimentação da Universidade Federal de Sergipe-UFS, 

no município de São Cristovão/SE, para realizar as análises de umidade do solo. 

A seleção das áreas onde realizaram-se os testes de RMP foram pautadas em três 

critérios básicos: a) Classe de solos semelhantes; b) Alto nível tecnológico; c) Relativo e bom 

histórico no uso de tecnologia na produção do milho. 

Em Simão Dias, há predominância dos solos Argissolos, Neossolos, Cambissolos, 

Planossolos (FIG. 4.8). Os Planossolos na porção central enquanto que na porção norte e sul 

do município é composto de Neossolos e mais ao norte também concentra-se o  Argissolos, ao 

sudeste de Simão Dias ocorrem os Cambissolos. 
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FIGURA 4.8 - Domínio de Solos no município de Simão Dias/SE 

FONTE: EMBRAPA Solos UEP Recife, 2006. 

 

 

Os Argissolos de acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE (2007) são 

bem atuantes no Brasil e no caso de Sergipe constituem também como parte dos solos de 

Carira e Simão Dias. Sua principal característica é um aumento de argila do horizonte 

superficial A para o subsuperficial B que é do tipo textural (Bt). São variáveis quando a 

profundidade, porém em geral são pouco profundos. Os Neossolos caracterizam-se por serem 

constituídos de material mineral ou orgânico pouco espesso, sem apresentar qualquer 

horizonte B diagnóstico.  

 Já os Cambissolos segundo o (IBGE, 2007), são solos que apresentam grande 

variação no tocante a profundidade, ocorrendo desde rasos a profundos, além de apresentarem 

grande variabilidade também em relação às demais características. A drenagem varia de 

acentuada a imperfeita e podem apresentar qualquer tipo de horizonte A sobre um horizonte B 

incipiente (Bi), também de cores diversas. Muitas vezes são pedregosos, cascalhentos e 

mesmo rochosos. 
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Os Planossolos Compreendem solos minerais, imperfeitamente ou mal drenados, com 

horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado e geralmente com 

acentuada concentração de argila, com permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo por 

vezes um horizonte “pã”, que é responsável pela detenção do lençol d‟água sobreposto 

(suspenso), de existência periódica e presença variável durante o ano (IBGE, 2007, p. 302). 

Segundo o SiBCS (2006) no município de Carira os solos que predominam são os 

Argissolos e os Neossolos (FIG. 4.9) 

 

 

FIGURA 4.9 - Domínio de Solos no município de Carira/SE 

FONTE: EMBRAPA Solos UEP Recife, 2006. 
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4.6 Resultados e discussões  

 

 

Levando em consideração o período em que foram realizados os testes de RMP, em 

época de clima seco e baixa umidade, por ser realizados em solos com predominância de 

argila 2;1 apresentando as características bem plástico e bem pegajoso, ocorreram algumas 

dificuldades ao realizar os testes em campo.  

Quanto a isso Camargo (1997) esclarece que no campo sintomas de compactação 

podem ser observados tanto na planta quanto no próprio solo. Entretanto deve-se tomar 

cuidado para não confundir danos causados pela compactação com danos causados por seca e 

moléstia  

Em campo não foi possível realizar determinação em áreas de mata nativa próximo à 

área para efeito comparativo conforme metodologia proposta por Gassen (2006), devidos às 

condições de baixa umidade no dia do teste de RMP (Tab. 4.2). Mesmo as amostras tendo 

sido realizadas três dia após a ocorrência de uma precipitação objetivando a um solo em 

capacidade de campo (SANTI et al., 2006) o valor acumulado de precipitação de 11,25 mm, 

não foi o suficiente para conseguir condições ideais para serem feitas os testes de RMP.  

Os resultados mostram o grau de resistência mecânica encontrado nessas áreas, porém 

não somente em virtude do tráfego de máquinas, mas das próprias características físicas do 

solo aliadas às épocas secas, com baixa umidade associado à presença relativamente 

significativa de argila 2:1 (evidenciando solo relativamente pouco intemperizados, também 

pela presença de fragmentos de rocha no perfil do solo ou mesmo na superfície). 

Nas medições médias dos 10 pontos amostrados em duas áreas em estudo, pode-se 

observar que a extração dos dados foi feita a uma profundidade de 0-400 mm. É possível 

visualizar que a camada de maior resistência à penetração ocorre no intervalo de 200 a 300 

mm de profundidade na média da medição 01 (FIG. 4.10 a). Nesta camada a pressão exercida 

ultrapassa 3000 kPa, os valores chegaram a atingir 5000 kPa, resistência essa considerada 

alta, onde nesta situação já apresenta sérias limitações ao desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas. Segundo Lima (2008), quando aumenta a resistência à penetração do 

solo o sistema radicular apresenta desenvolvimento reduzido, podendo comprometer a 

produtividade da área. 
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No gráfico de média 1 (FIG. 4.10 a) referente a área do Pirajá I (com predominância 

de Cambissolos) apresentou os menores valores foram encontrados na profundidade de 0,0-

100 mm, não chegando a 2000 kPa proporcionando uma melhor condição de 

desenvolvimento para culturas. Pois, segundo Camargo et al. (1997) valores de RMP até 2500 

kPa são considerados baixo e apresentam pouca limitação ao desenvolvimento das raízes. 

A área do Pirajá II (FIG. 4.10 b), (com predominância de Cambissolos) apresentou 

uma maior resistência na camada de 200 – 400 mm no perfil atingindo pressão que variam de 

3000 a 4500 kPa. Considerada limitante ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas. 

De acordo com Aciole (2011) os pontos de maiores valores de RMP podem ser explicados 

pela umidade relativamente baixa, aumentando a pressão exercida para penetrar no solo que 

encontra-se seco apresentando partículas coesa.  

Proporcionaram menores valores de RMP as camadas de 0,0 – 50 mm registrando o 

menor valor de RMP de 500 kPa, não apresentando limitação ao desenvolvimento da planta. 

E das camadas de 50 – 150 mm os valores não ultrapassam 1000 kPa, não sendo considerados 

como restritivos ao desenvolvimento da cultura. 

Considerando que os solos em estudos caracterizam-se com áreas de preparo 

convencional, logo os menores valores de resistência foram localizados nas camadas 

superficiais. De acordo com Ralisch et al. (2008) constatou em seus estudos que em solo sob 

sistema convencional nessas camadas superficiais apresentam menores valores de RMP.  

Aciole (2011) confirma que nas camadas superficiais apresentaram valores de pressão 

exercida inferior nos sistemas convencionais comparados ao plantio direto. Onde os valores 

abaixo de 2000kPa, proporcionam condições favoráveis para o desenvolvimento radicular.  

Considerando que a camada com maior teor de água encontrava-se justamente nesta 

profundidade, confirmando à medida que se aumenta a umidade a resistência mecânica à 

penetração diminui (GIAROLA, 2001). 
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FIGURA 4.10 - Resistência Mecânica à Penetração (kPa) ao longo do perfil do Solo com 

cultivo de milho em sistema convencional, média 1 – área do Pirajá I, média 2 – área Pirajá II. 

 

 

De acordo com Klien et al.  (2001) para detectar camadas compactadas, é necessário 

que a umidade do solo esteja em um teor adequado. Sendo a umidade do solo inversamente 

proporcional à RMP. Kunz (2008) encontrou RMP acima de 2000 kPa em solos que 

apresentavam umidade abaixo de 22%, confirmando que as áreas estudadas, em todas as 

profundidades  constavam umidades menores a 23,04% os valores de RMP eram crescente. 

Em estudos realizados em solos que cultivam milho a mais de 20 anos, Llanillo (2007) 

encontrou valores de RMP acima de 2,0 MPa, abaixo de 0,25 Kg Kg -1 de umidade e acima 

de 1,6 Mg m-3 de densidade, podendo atingir cerca de 10,0 MPa em condições extremas. Na 

relação entre teor de água e resistência mecânica à penetração Pedrotti e Mello Júnior (2009) 

afirma que o grau de compactação pode se tornar limitante de acordo com a flutuação da 

umidade, que afeta a resistência do solo e sua porosidade de aeração. 

- 2 
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Nos resultados de umidade constatou-se que os menores valores correspondiam á 

camada superficial da área Pirajá I e a maior umidade na camada superficial da área Pirajá II. 

Nestas condições o solo encontrava-se demasiadamente resistente para se obter um valor de 

RMP representativo. Pois, a capacidade de campo que corresponde a um período localizado 

de 24 a 48 horas após uma chuva, não foi o suficiente para atingir condições favoráveis à 

medição. Levando-se em consideração o clima da região e o tipo de solo. Nos dias do teste em 

campo, a temperatura média variou em torno de 34°C.  

 

TABELA 4.2 – Umidade do solo áreas Pirajá I e Pirajá II para teste de RMP em Simão 

Dias//SE. 

Área Profundidade (cm) Umidade (%) 

Pirajá I 
0-10 

10-20 

16,96 

17,52 

Pirajá II 
0-10 

10-20 

23,04 

18,85 

 

 

A época em que foi realizado o teste não coincidia com o período de plantio, nem 

mesmo de preparo de solo. Portanto, não foi possível afirmar que esses valores sejam 

resultados de tráfico de máquinas no campo, considerando o objetivo principal quando do uso 

da RMP, mas encontrava-se em condições específicas do solo, muito denso e coeso. A 

qualidade física assume importância na avaliação do grau de degradação do solo e na 

identificação de práticas de uso sustentável (CAMARGO, 1997). 

Para Kunz (2008) um solo fisicamente ideal para as plantas deve apresentar boa 

aração, capacidade de reter água na faixa disponível e baixa resistência à penetração das 

raízes.  Por isso, a resistência mecânica do solo à penetração exerce grande influência sobre o 

desenvolvimento vegetal, uma vez que o crescimento das raízes e a produtividade das culturas 

variam de forma inversamente proporcional ao seu valor (FREDDI et al., 2006). 

Nas avaliações a penetrometria apresenta, em geral, alta variabilidade e deve sempre 

ser cotizada em conjunto com a umidade, da qual é altamente dependente, e requer um 

número razoável de repetições por observação no campo (LLANILLO, 2007). O autor 

ressalta ainda “dependendo das condições de densidade e de umidade, as áreas cultivadas 
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podem facilmente atingir valores maiores que 2MPa de RMP, principalmente em plantio 

direto, mas também em plantio convencional, como em lavoura permanente e pastagem. 

Silva e Cabeda (2006) afirmam que o teor de água no solo é o principal fator á afetar a 

taxa de crescimento da raiz de milho. Pois, as plantas absorvem água do solo para atender às 

suas necessidades fisiológicas e suprir a sua necessidade em nutrientes, que são transportados 

juntos com a água, sob a forma de fluxo de massa.  

Para a cultura do milho de acordo com Llanillo (2007) uma Resistência Mecânica de 

1,4 MPa já é considerado impeditiva às raízes dessa cultura. A ocorrência em condições mais 

úmidas, os valores de RMP podem ser considerados não impeditivos para o Plantio 

Convencional (PC). No entanto, em solos secos os valores de resistência podem atingir níveis 

impeditivos, especialmente sob Plantio Direto (PD) (LLANILLO, 2007, P15). 

Quanto menor o teor de água no solo, maior a força exercida pelas raízes para penetrar 

e se desenvolver ao longo do perfil. Solos secos apresentam partículas mais coesas, 

proporcionando uma força de resistência mais elevada. Desta forma, o sistema radicular da 

planta não consegue explorar um volume maior do solo, tendo um menor raio de absorção de 

nutrientes e consequentemente seu crescimento e produtividade são afetados devido a déficit 

hídrico e nutricional (ACIOLE, 2011) 

Diante das condições de solos compactados devem-se adotar práticas que visem 

amenizar os impactos ocasionados pela compactação são: intervenção mecânica, prática da 

rotação de cultura, tráfego controlado de máquinas, planejamento de épocas de operações 

mecanizadas, controle de umidade do solo para o tráfego, etc. Desta forma, busca-se evitar em 

período de chuva a erosão pela menor capacidade de infiltração, carreando sedimentos 

químicos e partículas de solo para os rios, bem como evitar que em períodos de seca haja 

menor disponibilidade de água e nutrientes no solo para as plantas. 
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4.7 Conclusões 

 

 

1 – O clima foi um fator decisivo para a safra de milho de 2011. O déficit hídrico 

levou a diminuição da produtividade como também á perda total da safra. 

2 – É de fundamental importância que haja um planejamento quanto à época do 

plantio do milho, e o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos tornou-se uma tecnologia 

acessível e muita importante para os produtores de Sergipe, buscando assim evitar perda de 

safra por eventos climáticos. 

3 – A RMP não apresentou resultados satisfatórios devido a umidade, inviabilizando a 

análise da influência do uso de máquinas. 

4 – Diante do estudo realizado constatou-se que os valores acima de 2000 kPa são 

considerados limitantes para o desenvolvimento radicular da planta. Porém em campo foram 

encontrados valores acima de 5000 kPa, este sendo evidenciado pelas condições de baixa 

umidade e solos com concentração de argila 2:1 e encontrava-se muito denso.. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante da pesquisa realizada com produtores de milho da região centro-oeste do 

Estado de Sergipe destacam-se os pontos potenciais e limitantes observados em campo dentre 

eles, as condições de solo este já começa a surgir camadas compactadas subsuperficial, 

mesmo em solo com predominância de argila 2:1 o que poder ser vantajoso do ponto de vista 

químico, mas prejudicial do ponto de vista físico. Destaca-se também a necessidade da 

manutenção de cobertura morta no solo proporcionando melhores condições físicas e 

químicas. Com os dados coletado confirmou-se mais de 90% dos produtores já usam 

sementes transgênica no plantio do milho, mesmo que alguns ainda adotem o híbrido 

convencional também, a previsão é para adotar somente o transgênico nas próximas safras. 

Associado à modernização nas técnicas empregadas na produção do milho é evidente o uso 

excessivo de agrotóxicos. E diante da realidade vivenciada pelos produtores na safra de 2010 

com o déficit hídrico vê-se a necessidade de adotarem variedades melhoradas que suportem 

períodos relativamente longos de deficiência hídrica do solo, perante os solos férteis com alta 

incidência de radiação solar. Na dimensão econômica o agroecossistema do milho em Sergipe 

destaca-se quanto ao mercado potencial de consumo, sendo muito importante para o setor 

agrícola do estado e da região. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

QUESTIONÁRIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE - PRODEMA 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

Pesquisa de Mestrado 
 

RELAÇÕES ENTRE NÍVEIS TECNOLÓGICOS E SUSTENTABILIDADE DOS 

AGROECOSSISTEMAS DO MILHO NO ESTADO DE SERGIPE 

 

Mestranda: Geógrafa Cátia dos Santos - PRODEMA/UFS 

Orientador: Prof. Dr. Alceu Pedrotti Departamento de Engenharia Agronômica - DEA/UFS 

 

Questionário para pesquisa de campo com produtores de milho em Simão Dias e 

Carira/Sergipe. 

 

Questionário Nº______ Carira (  ) Simão Dias (  )  

Data ____/_____/_____ 

 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade: ___________________ Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Local da Propriedade________________________ Cidade_______________________  

Nome da Propriedade ___________________________ha._______________________ 

Distância da propriedade em relação à sede do município - Km____________________ 

 

 

ASPECTOS SOCIAIS 

 

1) Nível de escolaridade? 

(  ) Superior 

(  ) Técnico 

(  ) Médio 

(  ) Fundamental  

(  ) Não frequentou a escola 

 

2) Mora na propriedade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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(  ) Sede do município 

(  ) Outro município.  

 

3) Qual a distância da residência até a propriedade? 

(  ) 1 a 5 Km 

(  ) 6 a 10  Km 

(  ) 11 a 15 Km 

(  ) 16 a 20 Km 

(  ) > 20 Km 

 

4) Meio de locomoção da residência até à propriedade? 

(  ) Carro próprio 

(  ) Transporte público 

 

5) Na residência possui: 

(  ) Energia elétrica 

(  ) Rede de esgoto 

(  ) Água encanada 

(  ) Internet 

(  ) Linha telefônica 

 

6) Na propriedade possui: 

(  ) Energia elétrica 

(  ) Rede de esgoto 

(  ) Água encanada 

(  ) Poço  

(  ) Tanque 

(  ) Rio 

 

7) Acesso á serviços básicos: 

Serviços  

Básicos 

Comunidade Sede do município Outro Município Bom  Regular Ruim 

Escola       

Médico        

Laser       

Trabalho       

 

8) Qual atividade exercia antes de ser produtor de milho? 

(  ) Fazendeiro 

(  ) Empresário 

(  ) Comerciante autônomo 

(  ) Agricultor 

(  ) Estudante  

(  ) Outros 

 

9) Além de produtor de milho, qual outra atividade exerce atualmente? 

(  ) Somente produtor 

(  ) Fazendeiro 

(  ) Empresário 

(  ) Comerciante autônomo 
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(  ) Outro 

10) A quanto tempo é produtor rural? 

(  ) 1 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) 16 de 20 anos 

(  ) > 20 anos 

 

11) A quanto tempo produz milho na propriedade? 

(  ) 1 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 ano 

(  ) 16 a 20 anos 

(  ) > 20 anos 

 

12) O que incentivou a plantar milho? 

(  ) Cultura da família  

(  ) Por ser rentável economicamente 

(  ) Dar mais lucro que criar gados 

(  ) Outros 

 

13) As terra que produz milho são: 

(  ) Próprias  

(  ) Arrendadas  

(  ) Próprias e arrendadas  

 

14) Se arrendou terras, qual a forma de pagamento? 

(  ) Taxas fixas em reais - R$ por tarefa ___________________ 

(  ) Porcentagem da produção – quanto da produção %_______ 

 

15) Quais culturas já cultivou além do milho? 

(  ) Feijão  

(  ) Abobora  

(  ) Soja  

(  ) Sorgo 

(  ) Algodão 

(  ) Outras 

 

16) Possui criação de rebanho? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

17) Faz parceria com outros produtores? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

PRODUÇÃO DO MILHO 

18) Qual o tipo de plantio adotado na produção do milho? 

(  ) Direto  

(  ) Convencional  
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(  ) Direto e Convencional 

19) Desde quando adotou o plantio direto? 

(  ) 1º ano 

(  ) 2-4 anos 

(  ) 4-6 anos 

(  ) > 6 anos  

 

20) Qual agroquímico utilizou para realizar o plantio direto? 

(  ) Glifosato 

(  ) 2-4D 

(  ) Outros 

 

21) Tem previsão de adotar o plantio direto nas próximas safras? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

22) O que pode ser considerado potencial na adoção da prática do plantio direto? 

(  ) Redução no consumo de combustível pela diminuição no trafego de máquinas 

(  ) A semeadura pode ser feita na época adequada 

(  ) Proporciona maior conservação do solo 

(  ) Possibilitará níveis satisfatório de matéria orgânica no solo 

(  ) Proporciona melhores condições para o desenvolvimento vegetal 

(  ) Outros_____________________________________________________________ 

 

23) O que pode ser considerado limitante na adoção da prática do plantio direto? 

(  ) Falta de conhecimento suficiente para adotar a prática 

(  ) Custos elevados de máquinas e implementos 

(  ) Devido á eficiência dessa prática ser variável para cada tipo de solo 

(  ) Falta de assistência técnica especializada 

(  ) Outros______________________________________________________________ 

 

24) Em termos ambientais o plantio direto traz mais benefícios para o solo que o sistema 

convencional? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

25) Conhece algum produtor que já adotou o plantio direto?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

26) Já fez consórcio do milho com outra cultura? 

(  ) Não 

(  ) Feijão 

(  ) Abobora 

(  ) Soja 

(  ) Sorgo 

(  ) Algodão 

 

27) Já fez rotação de cultura com o milho? 

(  ) Não 
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(  ) Feijão 

(  ) Abobora 

(  ) Soja 

(  ) Sorgo 

(  ) Algodão 

 

28) Qual a topografia do terreno na propriedade?  

(  ) Plana 

(  ) Ondulada 

(  ) Acidentada 

 

29) Faz análise do solo para a produção do milho? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

30) Qual a freqüência da análise do solo? 

(  ) Uma vez por ano 

(  ) Uma a cada dois anos 

(  ) Uma vez a cada cinco anos 

 

31) Quanto ao preparo do solo, é feita: 

(  ) Aração  

(  ) Aração e gradagem 

(  ) Aração e nivelagem 

(  ) Aração, gradagem e nivelagem  

 

32) Qual adubação utilizada? 

(  ) Adubação químico  

(  ) Adubação orgânico  

(  ) Adubação verde 

 

33) Já realizou correção do solo? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

34) Qual tipo de semente utilizada? 

(  ) Variedades 

(  ) Híbrido convencional 

(  ) Transgênico RR 

(  ) Transgênico Bt 

(  ) Híbrido e transgênico 

 

35) Faz tratamento de sementes? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

36) Qual empresa forneceu as sementes para a safra de 2011? 

(  ) Agromen 

(  ) Dow 

(  ) Pionner 
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(  ) Agroceres 

(  ) Dkalb 

(  ) Outras 

 

37) Qual a época de plantio? 

(  ) Abril 

(  ) Maio 

(  ) Junho 

 

38) Origem dos recursos para investimento na safra? 

(  ) Recursos próprio 

(  ) Financiamento bancário 

(  ) Próprios e Financiamento bancário 

 

39) Como é feito o plantio 

(  ) Mecanizada   

(  ) Semi-mecanizada 

 

39.1) Desde que ano faz o plantio mecanizado? 

(  ) 1 ano 

(  ) 2 a 4 anos 

(  ) 4 a 6 anos 

(  ) 6 a 8 anos 

(  ) 8 a 10 anos 

(  ) > 10 anos 

 

40) Quantas linhas 

(  ) 4 linhas 

(  ) 5 linhas 

(  ) 6 linhas 

(  ) 8 linhas 

 

41) Qual a adubação de fundição (Plantio)? 

(  ) MAPE 

(  ) 1030 

(  ) outros 

 

42) Qual adubação de cobertura? 

(  ) Ureia 

(  ) outro 

 

43) Quais defensivos agrícolas utilizou? 

(  ) Herbicida Atrazina 

(  ) Herbicida Glifosato 

(  ) Fungicida 

(  ) Inseticida 

(  ) Outros 

(  ) Todos 
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44) Qual o método de aplicação dos defensivos agrícolas? 

(  ) Via tratores 

(  ) Aviação agrícola 

(  ) Tratores e aviação agrícola 

(  ) outros 

 

45) Quais os principais danos na cultura do milho? 

(  ) Lagarta-do-cartucho 

(  ) Doenças foliar 

(  ) Pulgão 

(  ) Outros 

 

46) Qual a época da colheita? 

(  ) Outubro 

(  ) Novembro 

(  ) Dezembro 

(  ) Janeiro 

 

47) Possui depósito para a safra? 

(  ) Galpão  

(  ) Silos Beg  

(  ) Vendido parcial 

(  ) Vendido total 

 

48) Como é feita a colheita? 

(  ) Mecanizada  

(  ) Semi-mecanizada 

 

48.1) Desde quando é feita a colheita mecanizada? 

(  ) 1 ano 

(  ) 2 a 4 anos 

(  ) 4 a 6 anos 

(  ) > 6 anos 

 

49) Quantos catadores são contratados após colheita com colheitadeira? 

(  ) Até 10 

(  ) 10 a 20 

(  ) 20 a 30 

(  ) > 30 

 

50) A safra é vendida na época da colheita? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

51) Pós colheita, o que é feito com os restos culturais? 

(  ) Ração para os gados 

(  ) Deixa para plantio direto 

(  ) Queima 

(  ) Outros 
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52) Utiliza créditos bancários para aquisição máquinas e implementos agrícolas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

53) Qual o banco mais tem apoiado na produção de milho? 

(  ) Banco do Nordeste  

(  ) Banco do Brasil   

(  ) Banco Banese  

(  ) Outros 

 

54) Quanto às máquinas e implementos agrícolas: 

(  ) Trator/quantos______________________     (  ) própria (  ) Alugada   

(  ) Grade aradora                                                 (  ) própria (  ) Alugada                                                                                                

(  ) Arado                                                              (  ) própria (  ) Alugada 

(  ) Plantadeira/Quantas linhas   ( )própria ( )Alugada–Plantio direto(  ) Convencional ( )  

(  ) Aspessor agrícolas                                          (  ) própria (  ) Alugada 

(  ) Pulverizador                                                    (  ) própria (  ) Alugada 

(  ) Cultivador                                                       (  ) própria (  ) Alugada 

(  ) Colheitadeira/ Quantas linhas                         (  ) própria (  ) Alugada            

(  ) aviação agrícolas                                            (  ) própria (  ) Alugada  

(  ) Grade niveladora                                            (  ) própria (  ) Alugada                                            

(  ) Roçadeira                                                       (  ) própria (  ) Alugada 

( ) Outros______________________________  (  ) própria (  ) Alugada  

 

COMERCIALIZAÇÃO/ECONÔMICO 

 

55) Qual a média de  produção/produtividade da safra nos anos (ton – sacos/ha):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

56) Qual o comportamento do preço do milho nas ultimas safras R$/ Kg saco? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

57) Quanto da área foi ocupada por milho na propriedade nas últimas safras? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

58) Quanto a comercialização, qual o destino da produção do milho? 

(  ) Granjas 

(  ) Consumo humano 

(  ) Outros 

 

59) Qual o destino da produção de milho de Sergipe? 

(  ) Sergipe 

(  ) Alagoas 

(  ) Pernambuco 

(  ) Outros 

 

60) Possui controle financeiro de custos, investimentos e receitas? 
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(  ) Sim 

(  ) Não 

 

61) Qual a média de investimento da safra de milho? 

(  ) 200 – 400 reais 

(  ) 400 – 600 reais 

(  ) 600 – 800 reais 

(  ) 800 – 1000 reais 

(  ) > 1.000 reais 

 

63) Quanto à mão de obra empregada: 

(  ) Contratada 

(  ) Familiar 

 

QUESTÕES AMBIENTAIS 

64) A propriedade possui reserva legal? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

65) A reserva Legal e averbada 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

66) Na propriedade tem mananciais? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

67) Passa algum rio na propriedade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

68) De onde é capitada a água utilizada nas atividades agrícolas? 

(  ) Rios 

(  ) Poço  

(  ) Tanque 

(  ) Outros 

 

69) O que é feito com os resíduos agrícolas? 

(   ) Queima 

(   ) Enterra 

(   ) Descarta em lixos 

(  ) Devolve ao fornecedor 

(  ) Reutiliza  

(  ) Outros 

 

70) A área agrícola está em margens de rio, encostas e morros? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

71) Conhece o Código Florestal Brasileiro?  
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(  ) Sim 

(  ) Não 

 

72) Quais equipamentos de proteção são utilizados  pelos trabalhadores durante a 

aplicação de defensivos? 

(  ) EPI Completo  

(  ) Macacão, luvas e botas 

(  ) Macacão e mascara 

 

73) Já houve caso de problemas de saúde devido à contaminação por produtos 

químicos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

74) Há um acompanhamento de agrônomo ou técnico agrícola na propriedade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

75) Já realizou na propriedade análise de compactação do solo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

76) Atualmente o que pode ser considerado como pontos positivos ou potenciais na 

cultura do milho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

77) Quais os pontos negativos ou limitantes na cultura do milho atualmente, e o que 

poderia melhorar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

78) Qual a sua percepção quanto ao futuro desta cultura, principalmente onde se 

concentram os maiores produtores de milho do Estado, quanto aos seguintes aspectos: 

 

a) Custo de Plantio____________________________________________________ 

b) Insumos___________________________________________________________ 

c) Expansão dessa cultura para outros municípios no Estado de Sergipe e também na região 

Nordeste_____________________________________________________________ 

d) Pragas_____________________________________________________________ 

e) Denças_____________________________________________________________ 

f) Prática da monocultura do milho_________________________________________ 

g) Uso do 

solo__________________________________________________________________ 

 

79) Quais os maiores desafios para que esta exploção agrícola do milho torne-se mais 

sustentável? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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80) O que mais pode ser destacado como importante referente a produção do milho 

neste município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada! 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSCENTIMENTO DA COLETA DOS DADOS 

 

 

t 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

Termo de Consentimento da coleta dos dados 

 

Eu_________________________________________________________________________  

Abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada “Relações 

entre níveis tecnológicos e sustentabilidade dos agroecossistemas do milho no Estado de 

Sergipe”, realizada pela Geógrafa Cátia dos Santos do curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe/UFS, orientada pelo 

Prof. Dr. Alceu Pedrotti DEA/UFS. 

Concordo em participar da coleta de dados e com a divulgação dos resultados dessa pesquisa 

em reuniões científicas, sendo garantido sigilo quanto minha participação e ou identificação 

das respostas.  

Estou ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de dados no momento em 

que assim desejar.  

 

_________________________________________ 

Responsável pelas informações 

 

Data: ____/_________/____ 

 

 


