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01.introdução

Oziel está presente
Zé Pinto

Aquele menino era filho do vento
Por isso voava como as andorinhas
Aquele menino trilhou horizontes
Que nem um corisco talvez ousaria
[...]
Beijou a serpente da fome e do medo
Mas fez da coragem seu grande segredo.
Ergueu a bandeira vermelha encarnada
Riscou na reforma um “a” de agrária
E assim prosseguiu. [...]

“MST em marcha”. Foto de Sebastião Salgado

O

nome do assentamento faz homenagem a Oziel Alves Pereira, um
jovem que morreu aos seus 17 anos, junto a outras 18 pessoas,
no massacre de Eldorado dos Carajás (Pará), em 17 de abril de 1996.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) já havia
presenciado, um ano antes, a ocupação de mais de 1500 famílias na
fazenda Macaxeira (além das 850 famílias em processo de assentamento,
na fazenda Rio Branco), próximo à cidade de Eldorado, e já negociavam
a desapropriação da fazenda ocupada (FERNANDES, 2004). Na data
do massacre, cerca de 3500 pessoas sem-terra caminhavam em direção
à Marabá para uma reunião com o governo do estado e o INCRA, que
trataria dos acordos de compra da propriedade, porém, ao interditar a
estrada PA-150 (principal via de ligação do sul do Pará à Belém), a Polícia
Militar recebeu ordens de “desobstruir” a via, provocando a violência.

Acervo de 1996
da Folha de São
Paulo (https://
www1.folha.
uol.com.br/
fsp/1996/4/19/
brasil/14.html),
acessado em
23/10/2018)

Àquela época, o Brasil chegava à concentração de mais de 70% de sua
população nos centros urbanos (IPEA, 2000), enquanto ao campo lhe
restava a concentração de terras na posse de poucos. O Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) já tinha completos doze anos de luta e
organização social em prol da reforma agrária, porém, sua visibilidade
aumentava à medida que os conflitos no campo se intensificavam, e os
acordos com o governo de Fernando Henrique Cardoso fracassavam ou
eram insuficientes.

Fonte: Censo
Agropecuário
1995-1996
(IBGE)

Proporção do número e da área dos estabelecimentos, por grupos de área
total - Brasil - 1970 e 1995
Grupos de área total (ha)
Menos de 10
10 a menos de 100
100 a menos de 1.000
1.000 a menos de 10.000
10.000 e mais
Total

Proporção do número de Proporção da área dos estabeestabelecimentos (%)
lecimentos (%)
1970
51,4
39,4
8,5
0,7
0
100

1995
49,7
39,6
9,7
1
0
100

1970
3,1
20,4
37
27,2
12,3
100

1995
2,3
17,7
34,9
30,6
14,5
100

Foto sem autoria. Fonte: http://www.iela.ufsc.br/
noticia/latifundio-quer-legalizar-violencia-no-campo
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violência contra
camponeses e
trabalhadores rurais
de 1986 a 2006

Assassinatos

Tentativas de
assassinato

Ameaças de
morte

Fonte: GIRARDI, 2008.
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Os registros de violência contra a população do campo
(sem-terra, indígenas, quilombolas, posseiros) não
cessaram, e o discurso hegemônico, já negligente com
a questão social e fundiária destes grupos, vem se fortalecendo na discriminação a estes povos, principalmente
nos últimos cinco anos. É neste contexto que reforçamos
o valor da sabedoria tradicional e popular, o que dá
sentido a este trabalho.
“Santos (2011) acredita que a pesquisa-ação tem forte
papel nos estudos sobre “ecologia dos saberes”, que
consiste na definição e execução participativa de projetos
de pesquisa, envolvendo as comunidades e organizações
sociais integradas ao problema – cuja solução pode
beneficiar o resultado da pesquisa (interesses sociais e
interesses científicos). Os diálogos devem ocorrer entre o
saber científico ou humanístico e saberes populares, tradicionais, urbanos, camponeses – ou até mesmo culturas
não ocidentais. No entanto, o grande desafio é não
transformar a atividade de extensão em uma “invasão
cultural”” (ANDRADE, 2017)
Portanto, a pesquisa-ação pretende ser um método de
pesquisa “onde o pesquisador se engaja num processo
social para poder fazer evoluir a situação e, assim,
compreender a sua dinâmica ou elaborar hipóteses de
trabalho” (SABOURIN, 2013). Ou seja, as perguntas
e hipóteses de uma pesquisa-ação partem da própria
comunidade, com apoio de pesquisadores, o que
possibilita que a sabedoria tradicional e popular de tal
comunidade seja aprimorada por eles mesmos, evitando
sua suscetibilidade à “invasão cultural” de hábitos e
modos de vida trazidos por agentes externos (pesquisadores, instituições atuantes, etc).
Como este trabalho iniciou simultaneamente ao contato
com os agricultores do Oziel Alves III, por mais que
as perguntas-chave sejam também da comunidade,
e mesmo que meu objetivo geral seja a compreensão
da situação na qual se dá a vida e produção daqueles
agricultores, minha posição de pesquisadora limitou-se
à de observadora-participante. Isto porque antecipo,
por meio deste, uma série de respostas às questões
levantadas (como veremos mais adiante), que por sua
vez, pode vir a ser uma provocação ao potencial criativo
e pesquisador da comunidade.

Fotos de
Sebastião
Salgado.

Sendo assim, espero que este trabalho
seja apropriado pela comunidade local
como um instrumento de pesquisa e
repertório, e não como um receituário
médico. Ou seja, não se pretende,
apenas, destacar as características locais
e projetar soluções, pois não queremos
uma “invasão cultural”. A intenção é contribuir para a permanência e existência
de assentamentos e acampamentos pela
reforma agrária justa e igualitária, cujas
trajetórias têm demonstrado as melhorias
ambientais e produtivas que provocam,
como é o caso do assentamento Oziel
Alves III. Para isto, reforço em todo o
trabalho a escrita em primeira pessoa,
as vezes do singular, as vezes do plural,
por se tratar também de um processo de
aproximação.
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Assentamento da reforma
agrária
O Assentamento Oziel Alves III encontra-se no extremo
Em todo o texto, farei referência
ao assentamento por Oziel
Alves III, assim como por Oziel
Alves, ou Oziel, apenas.

Nordeste do Distrito Federal, à margem esquerda do Rio
Pipiripau (separado deste pela estrada DF-110) a 62 km do
centro de Brasília (através da BR-020), e a 25 km de Formosa
(GO), sendo Planaltina sua Região Administrativa (RA VI).

Formosa-GO

25 km

m

62 k

Brasília-DF

0 1

5

10 km

N

Mapa da distância e percurso ao assentamento Oziel Alves III, localizado em Planaltina-DF.

Compõe um território de 2187 hectares (maior assentamento
da reforma agrária no Distrito Federal), em que mais de 180
famílias se distribuem em 168 chácaras.

A experiência do movimento,
junto a técnicos e acadêmicos,
permitiu explorar desenhos
de parcelamentos que
favorecessem as relações
comunitárias e produtivas de
cada assentamento (SILVA, 2015)
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Os atuais moradores do Oziel chegaram ao local na manhã
de 27 de maio de 2002, junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), e acamparam próximo à DF-110. O
processo que se segue é de muita mobilização do movimento
e de grupos de técnicos e pesquisadores, que em um ano
conseguiram desenhar e sortear as parcelas em Agrovilas.
Em 2005, a ocupação já estava mais dispersa pelo território
ainda em disputa judicial.
Esse modelo de agrupamento das famílias são metodologias
promovidas pelo próprio MST a partir de experiências
anteriores. No entanto, as Agrovilas costumam apresentar
áreas coletivas para atividades sociais, educativas, de
produção, etc, como vila central de um agrupamento. São
modelos apenas sugeridos pelo movimento, que podem
ser apresentados em formato de projeto com auxílio de

profissionais de arquitetura e urbanismo
e/ou engenharia (quando há uma
articulação transdisciplinar), mas cabe
ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA) o devido
parcelamento do terreno. No Oziel
Alves, a articulação do movimento
com acadêmicos e profissionais que se
dispuseram a contribuir foi frutífera, que
antes mesmo de terem o registro no
órgão (somente em 2012), já tinham e
se dispunham no desenho de agrovilas,
como foi dito.
Para entendermos melhor o processo
histórico e burocrático do assentamento
em questão, a Norma de Execução nº
69 (12/03/2008), do INCRA, nos explica que, para que seja criado um Projeto
de Assentamento, são necessárias as
escrituras das propriedades a serem declaradas Áreas de Interesse Social, além
de demais documentos legais, inclusive
de outras instituições como o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA).
Em seguida, os Planos de Assentamento
são registrados no órgão segundo a
modalidade :
•

•

•

•

Projeto de Assentamento Federal:
assentamento tradicional, sob
responsabilidade da União;
Projeto de Assentamento
Agroextrativista: geralmente com
beneficiários provenientes de
comunidades extrativistas e/ou
ambientalmente diferenciadas;
Projeto de Desenvolvimento
Sustentável: dirigido às populações
tradicionais, com foco no desenvolvimento de atividades ambientalmente
responsáveis. A titulação da propriedade é coletiva;
Projeto de Assentamento Florestal:
mais aplicável na região norte do

2002
27/05/2002 - Ocupação da área
pelo MST
Registro de abuso de poder da
polícia, por todo o período de
acampamento
Divisão do terreno em 16 grupos,
em modelos de agrovilas

2004

2003
Projeto básico de pré
assentamento, feito pela Arca
Plantio de espécies medicinais,
por um projeto da unb

Sorteio das chácaras para 168
famílias, e suas devidas
ocupações
1ª liminar de despejo

2006
Projetos coletivos da UnB:
plantio de mudas e suino e
avicultura. não houve produção
significativa

2007
Doação de 30 mudas da unb,
para algumas chácaras
Projeto da UnB de artesanato e
trabalhos manuais, para famílias
interessadas

2009
Outro projeto de plantio com a
unb que não prosperou por falta
de assistência técnica

Construção de reservatório de
água da chuva, pela embrapa

2008
Aniversário de ocupação do pré
assentamento. Doações do incra
para o evento

2011
Fundação da APRACOA
Oferta de mecanização pela
SEAGRI, sem fornecimento de
óleo diesel

2012
Licença prévia assinada pelo
governador agnelo (PT)

Primeira doação da seagri de
sementes e fertilizantes

2013
Primeiro cadastramento oficial
do INCRA
Assinatura dos primeiros
contratos de Concessão de Uso
com o INCRA
Cadastro das famílias no
Programa Minha Casa Minha
Vida Rural
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país, este projeto está direcionado ao “manejo de recursos florestais em áreas com aptidão para a produção florestal familiar
comunitária e sustentável” (INCRA);

Os documentos
citados foram
encontrados
no primeiro
resultado para
a pesquisa,
no Google,
com os termos
“assentamento
oziel alves
iii df”. A
referência
associada ao
TCU se justifica
no domínio
do link, mas
não consegui
o acesso aos
documentos
via portal
do órgão.

•

Projeto de Assentamento Casulo: “Diferencia-se pela proximidade à centros urbanos e pelas atividades agrícolas geralmente
intensivas e tecnificadas” (INCRA);

•

Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável:
“Modalidade descentralizada de assentamento destinada ao
desenvolvimento da agricultura familiar pelos trabalhadores
rurais sem-terra no entorno dos centros urbanos, por meio
de atividades economicamente viáveis, socialmente justas, de
caráter inclusivo e ecologicamente sustentáveis” (INCRA). Nesta
modalidade é possível a averbação de uma área comum de
reserva legal.

A antiga Fazenda Larga - como era conhecida toda a área do assentamento - teria sido desapropriada no ato de formação do Distrito Federal
e, portanto, estaria sob propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília
(TERRACAP), que deveria ter as escrituras e documentos necessários para
devida transferência de propriedade à União ou ao INCRA, como relatado
em documentos registrados no Tribunal de Contas da União (TCU).
Contudo, parece ser que a TERRACAP não tem registros exatos de suas
propriedades, sendo comum alegações desse tipo - por parte do órgão em demais conflitos territoriais e jurídicos no DF. Assim, entre idas e vindas
de documentos e conflitos burocráticos entre instituições, os moradores
do Oziel permanecem sem as escrituras de seu lote, sendo uma constante
reivindicação aos governos.
Uma das frentes do MST, dentro da pauta da reforma agrária, é a luta
contra a hegemonia dos fertilizantes químicos e sementes transgênicas, que
acabam com a soberania alimentar e produtiva dos agricultores familiares,
tendo reassumido (o movimento), em setembro de 2017, na Semana
de Agroecologia, em Brasília, o compromisso com a transição para este
modelo de agricultura. São conhecidas suas feiras agroecológicas e de
troca de sementes, que fortalecem a manutenção da biodiversidade entre
trabalhadores rurais, indígenas e camponeses em geral. A Agroecologia
é um modelo de agricultura que considera os aspectos ecossistêmicos no
qual se insere, o que acaba por cruzar uma série de ciências, entre elas as
humanas, como veremos no último tópico deste capítulo.
É importante colocar, então, a inserção deste trabalho na intenção de participar da construção de alternativas sustentáveis economicamente, inclusive,
diante da atual conjuntura econômica e política do país. Mas mais que isto,
pela confiança de que comunidades autogestionadas, com instrumentos
que as empoderem em suas decisões, possam encontrar opções de renda e
qualidade de vida de forma ecologicamente correta e socialmente justa.
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Intenções e objetivos
O interesse por trabalhar com agricultores da
reforma agrária veio sendo despertado ao longo
de minha breve trajetória acadêmica, a partir das
discussões e leituras sobre a relação campo-cidade,
tão importante na análise do território e de seus
agentes dominantes, principalmente no Brasil, cuja
desigualdade fundiária e de acesso à água potável
segue mantida por famílias também dominantes nas
instituições públicas e políticas. No atual contexto
de crise hídrica do Distrito Federal, o conflito de
interesses entre grupos pelo uso da água se intensifica. Enquanto nossas cidades não são capazes de
“produzir” água e seguem crescendo e aumentando
a demanda por este recurso, o campo permanece
como grande responsável por sua preservação e
manutenção, o que não significa que isto esteja
ocorrendo, nem de forma justa, nem sustentável.
Por mais que pareça óbvio para uns, outros ainda
precisam compreender que o modelo agrícola
dominante territorial e politicamente no país, de
alto consumo técnico-científico-informacional, vem
acirrando os problemas ambientais (BIGOTTO et al,
2010), desde o desmatamento de vegetação nativa,
da captação irregular de corpos hídricos e sua
posterior contaminação por resíduos químicos, até
o grande consumo residencial de água exigido para
a maior retirada de resíduos tóxicos dos alimentos
comercializados pelo agronegócio. Contudo, as
análises de agentes e redes influentes na região
onde se insere o Oziel Alves III podem e merecem
ser aprofundadas em uma outra pesquisa, posto
que aqui iremos focar nas relações comunitárias do
assentamento, não significando isto que não tenha
sua relevância na escala territorial, como veremos.

Foto satélite
(Google, 2018)
de um trecho
do Rio São
Bartolomeu, em
Planaltinda-DF.

A tese de Liza de Andrade,
Conexão dos Padrões Espaciais dos
Ecossistemas Urbanos (2014), indica
a possibilidade de se desenvolver
ocupações urbanas que sejam
sensíveis à água, capazes de serem
autossuficientes na demanda por
água e contribuírem com a produção
de serviços ecossistêmicos.
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Minha indagação se direciona a encontrar na escala humana
as soluções para os problemas territoriais, e vice versa, que,
associado ao aprendizado de Liza de Andrade (2014) sobre a
aplicação de saberes das Ciências Ambientais e da Permacultura
A Permacultura não será
abordada como referência
metodológica neste
trabalho, apesar de estar
intrinsecamente relacionada
e ser campo de pesquisa
para o repertório específico
às soluções propostas.
Esta decisão deveu-se
ao próprio processo no
qual se encontram os
agricultores do Oziel, que
estão se empoderando e
se qualificando em seus
saberes, já agroecológicos.
Sem limitar o acesso a este
tema, algumas referências
são básicas: Permaculture:
A Designers’ Manual de
Bill Mollison (1988), e
Permaculture: Principles and
Pathways Beyond Sustainability
de David Holmgren (2002).

ao planejamento territorial, me levaram ao entendimento de
que a ocupação humana resiliente e sustentável deve considerar,
em toda e qualquer escala, os aspectos ecossistêmicos no qual
se insere. Assim, a Água e as configurações geomorfológicas,
hídricas e sociais a ela relacionadas, tem sido tema e motivo
de inúmeros encontros e mobilizações internacionais (como o
Fórum Mundial da Água), mas também tem sido foco de análise
e planejamento territorial, o que vem permitindo novas formas de
gestão e intervenção no território (COELHO, 2014).
Com esse conjunto de curiosidades, me deparei ao contexto
territorial do assentamento Oziel Alves III, de grande valor
ecossistêmico por se tratar de uma área muito especial na manutenção do Cerrado como “berço das águas”, pois como região
de Chapada e por sua proximidade ao Rio Pipiripau, e ainda por
ser fonte de captação para abastecimento de Planaltina e Sobradinho, constitui Área de Proteção de Manancial daquele rio. Isto
será mais detalhado no capítulo Fatores Ambientais, mas ressalto
aqui por representar minha fonte primária da pergunta-chave
deste trabalho: existem, e se existem, como se dão as relações
de harmonia desta comunidade rural aos fatores ecossistêmicos
locais? E ainda, como cumprir o papel ecológico do território
empobrecido e escasso de água, no qual essa comunidade foi
assentada?
Por isto, minha primeira hipótese foi a melhoria e adequação de
saneamento básico apropriada ao local, à segunda pergunta,
já que à primeira, os relatos e demandas registradas por
Coelho (2014) e pela EMATER (2013) puderam me responder
previamente. Assim, as quatro primeiras visitas (em agosto de
2017) ao local consistiram em diálogos e observações informais
a respeito das condições de infraestruturas sanitárias e demais
condições hídricas do Oziel. A primeira reação dos agricultores
foi de sinalizar a demanda por água, recurso que “está acabando: os reservatórios que duravam o ano todo, secaram;
cisternas e poços estão precisando ser ainda mais profundos; e
áreas que eram alagadas estão diminuindo”. Este cenário não é
exclusivo daquele lugar, mas diante de seu contexto ambiental e
ecossistêmico de recarga de manancial, merece melhor atenção,
sendo por isto necessário um olhar cuidadoso pelos - e aos - que
ali foram assentados, para que essa terra (e com ela suas águas)
possa cumprir com seu papel natural.

Das respostas que
obtive, perguntando
e observando durante
as primeiras visitas e
com base nos registros
de Coelho (2014) e
da EMATER (2013),
já citados, destaco os
principais fatores ou
links causais:
•

Falta de tratamento de resíduos
sólidos, como lataria, plásticos,
fraldas, etc, e seu
indevido acúmulo
ou queima em
algumas chácaras,
áreas coletivas e
beiras de estrada,
provocando o aumento da poluição
hídrica e atmosférica, além do risco
à incêndios;

•

Ausência de tratamento das águas
cinzas e escuras
para a totalidade
de chácaras;
alguns tem fossa
séptica e ecofossa;

•

O território é marcado por aspectos
de degradação
ambiental, como
a diminuição da
cobertura vegetal
nas margens do
rio Pipiripau, os
incêndios, e os reservatórios (antes
cheios de água
cristalina) secos;

As águas cinzas são as águas
utilizadas em casa, exceto
as provenientes dos vasos
sanitários, sendo estas as
águas negras (PAMPLONA,
2008), mas prefiro chamálas de escuras. Segundo
Pamplona (2008), a lavagem
de louça, roupas, casa e os
banhos, são responsáveis por
entre 50 e 80% das águas
domésticas residuárias.

Foto (divida nas
duas páginas)
de Sebastião
Salgado

Sendo assim, a proposta geral deste caderno é (1) compilar os
produtos do diagnóstico participativo (realizado no período de
agosto a novembro de 2017, sendo minha maior intervenção
como observadora-participante), assim como registrar informações relevantes de diálogos informais; e (2) indicar, a partir
daquele diagnóstico, das referências citadas anteriormente, e
dos amplos registros de boas práticas agroecológicas e
O acesso a produções literárias,
acadêmicas e práticas da
agroecologia e da permacultura
se deu por pesquisa livre em
internet, com exceção desta
última, cujo maior repertório
foi adquirido pelo Curso
de Design Permacultural,
organizado pelos facilitadores
Andrea Zimmermann, Fábio
França, Mônica Carapeços e
Sérgio Pamplona, em 2017.

permaculturais, soluções de desenho estratégico e local que
possam garantir a resiliência e autonomia dos agricultores do
Oziel.
Por uma questão de escala do território, tive que trabalhar
apenas com os moradores dos grupos 6 a 16, totalizando
102 chácaras, ou melhor, 976 hectares (42% do território
do Oziel Alves III). Neste recorte espacial, tenho os seguintes
objetivos específicos:
•

Identificar e registrar as práticas e técnicas locais de
uso e manipulação dos recursos naturais, no que
diz respeito à ocupação espacial (tipos de cultivos,
condições de moradia e saneamento, costumes)

•

Investigar parcerias possíveis e redes de apoio;

•

Encontrar soluções para problemas crônicos do
território do assentamento;

•

Propor equipamentos e mobiliários que possam
complementar os já existentes;

•

Desenhar possível zoneamento de uso e ocupação
das áreas comunitárias;

•

Indicar técnicas construtivas possíveis para os
equipamentos desejados;

•

Projetar um cenário possível para o desenvolvimento local mais sustentável, propondo pequenas
soluções em um núcleo-comunitário-modelo;

Assim, o trabalho se estrutura num pensamento cíclico de
aproximação e pesquisa, em que a cada passo conseguimos
aprofundar, conjuntamente, nos temas abordados. A seguir,
veremos como se deram os primeiros contatos com personagens-chave desta empreitada, para posterior exposição do
referencial teórico e metodológico deste trabalho.
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PRIMEIROS PASSOS
Para a realização de um projeto como este, não podemos esquecer das
articulações sociais, necessárias para a construção de uma rede de apoio
que participe, colabore e subsidie as diversas iniciativas que dele possam
surgir. Desde que conheci o senhor e senhora Ac e Gu (agricultores do
assentamento Pequeno William a mim introduzidos pela arquiteta Camila
Maia), e Lo e Di (agricultores do Núcleo Rural Pipiripau II, que conheci
no Curso de Design em Permacultura) que ouvia a respeito do enorme
assentamento Oziel Alves III, e foi este último casal que me introduziu a
alguns de seus moradores.
A primeira vez que estive com eles foi no dia 16 de agosto de 2017, em
um mutirão da Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São
Bartolomeu (Aprospera) na chácara daquele mesmo casal. Lá conheci ao
menos quinze moradores, com os quais consegui conversar brevemente
sobre suas condições de acesso à água e algumas práticas agrícolas em
suas chácaras.
A Aprospera é uma associação que reúne agricultores, além do assentamento, do Núcleo Rural Pipiripau II, da Taquara e de Sobradinho. Ela não
representa o conjunto de assentados, contudo, de seus 42 associados, 36
são do Oziel, sendo alguns destes os pioneiros da associação. Os demais
sócios são do Núcleo Rural Taquara, Pipiripau, Sarandi, Sobradinho e
Indaiá. Com quase três anos de atuação, a associação tem cooptado
o interesse de muitos agricultores e de outras pessoas e instituições que
colaboram com a causa. Isto porque se destacam na produção de alimentos orgânicos e agroecológicos no DF, além de terem uma organização
horizontal participativa. Sua característica principal é o mutirão, que ocorre
semanalmente em sistema de rodízio entre os agricultores associados.
Naquela mesma semana, no sábado, voltei à região para finalmente
conhecer o assentamento. Comecei por me apresentar à dona Do e
reencontrar seu marido, seu Pe, que são pioneiros da associação já citada.
Fizemos um breve passeio pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) e
pelas áreas coletivas, e partimos para a chácara de dona Ze, agricultora
“desde quando me entendo por gente”, diz ela, que também é associada.
À dona Ve, que se identifica como “uma assentada que conhece os problemas do assentamento e que já está há 15 anos na luta!”, conheci naquele
mutirão, e foi uma pessoa essencial para minha introdução na rede de
apoio já existente, me indicando nomes e instituições que poderiam nos
contribuir. Com ela pude conhecer outras chácaras, sua disposição em
rodar pelo assentamento a me mostrar os reservatórios secos na Área de
Proteção Permanente, a visitar moradores que poderiam vir a ajudar no
trabalho, logo me deixaram mais à vontade de explorar o chão batido.
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Como forma
de preservar a
identidade, usarei
codinomes.

Secretária da APRACOA (Associação dos Produtores Rurais e Artesãos Comunidade Oziel
Alves III), dona Ve acompanha Is (a tesoureira) e Ir (a presidente) na direção da associação.
Mesmo que num universo de 180 moradores do assentamento, aproximadamente, apenas
40 pessoas são associadas. Mesmo que isto não tenha se tornado um foco de estudo, fica
por ser compreendida a pouca participação na organização local, considerando o histórico
autogestor dos agricultores (como será exposto no capítulo Diagnóstico Participativo)
À medida que me aproximava, percebia a empatia que existe entre os moradores e os assistentes técnicos da EMATER - Pipiripau. Há um sentimento geral, relatado pelos moradores em
nossas atividades, de parceria com a instituição; com algumas ressalvas que são relativas,
diante da gestão, recursos, e demais burocracias. Mesmo que já tivesse me apresentado
para alguns dos técnicos em dias de mutirão, fui à sede apenas no dia 4 de outubro, para
conhecê-los de lá e pedir algumas informações.
Outra instituição atuante é a Rede Rio São Bartolomeu de Mútua Cooperação (Rede Bartô),
que promove o diálogo e articulação entre as unidades da bacia do Rio São Bartolomeu, por
meio do desenvolvimento sustentável. Este semestre, por volta do mês de outubro, o grupo
deu início a um projeto de comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos, que
durará dois anos. Assim como em outros assentamentos e comunidades agrícolas atendidas
por esse projeto, os jovens são o foco de capacitação e remuneração como forma de estimular sua participação local. São 56 famílias atendidas no Oziel. No mais, a Rede Bartô tem se
mostrado parceira na elaboração de oficinas com fornecimento de material e apoio.
Portanto, este trabalho pretende alcançar os objetivos já citados, se empoderando junto a
esta rede de apoio e por minhas observações como observadora-participante, pretende
fortalecer e dar visibilidade às potencialidades locais.
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agroecologia
Articulada a rede de agricultores, instituições e apoiadores, podemos passar à discussão
teórica (ou prática?) deste trabalho, à qual dá suporte e argumentos que justifiquem desde
as metodologias das atividades participativas à inserção dos cenários como projeção da
paisagem sonhada, apropriada e integrada aos critérios de diagnóstico levantadas.
Devido ao interesse e participação de agricultores do Oziel em produzir alimentos orgânicos
e saudáveis de forma agroecológica, esta disciplina se tornou eixo central deste trabalho,
sendo fundamental na compreensão da cultura campesina local, e no encontro de melhores
soluções às questões aqui identificadas. Apesar da produção agrícola não ser o foco do
projeto, sabemos a importância de conhecer e entender tais práticas, posto que elas têm
sido o caminho aos que se preocupam com os problemas ambientais que a agricultura
convencional tem provocado (com uso de agrotóxicos, sementes transgênicas, alta demanda
de irrigação, etc.).
Antes de explicarmos o que é a Agroecologia, precisamos expor algumas questões da
agricultura convencional, que, segundo Jacintho (2007, p.27), foi o termo dado à agricultura
pós-industrial (meados do século XIX) após a fragmentação das ciências, que propunha a
delimitação de campos de atuação das ciências para sua especialização. Assim, essa fragmentação fortaleceu o desenvolvimento de objetos científico-técnicos, em que a produção,
seja industrial ou agrícola, passa a ter base em pesquisa científica, sobrepondo e até anulando os conhecimentos práticos da atividade rural (SANTOS, 2009).
Hoje, os critérios que caracterizam o que o setor produtivo – que por si já exclui alguns - chama de desenvolvimento econômico, não consideram o custo ambiental, energético e social,
inclusive pela dificuldade que se tem em quantificar monetariamente tais custos, diretamente
relacionada ao pouco interesse político e empresarial nestes valores. Se assim fossem
feitos, as equações de tal rendimento econômico dariam em negativo (JACINTHO, 2007).
Um exemplo disso é a própria agricultura convencional, que esgota seus próprios insumos
básicos: esgota o solo com químicos e monocultura (que por sua vez contamina os recursos
hídricos); esgota a água com sistemas de irrigação irregulares e dispendiosos; e esgota os recursos humanos e suas tecnologias adaptadas com o controle sobre sua soberania alimentar
e laboral, etc.
Considerando a importância do conhecimento tradicional e das tecnologias locais:
“A Agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com
os conhecimentos de diferentes ciências, permitindo tanto a compreensão,
análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como
o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e
novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem
transdisciplinar, holística.” (CAPORAL; AZEVEDO, 2011, p.88)
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Assim, a Agroecologia não é um tipo de agricultura alternativa, mas uma “ciência do campo
da complexidade”, buscando integrar e cruzar os conhecimentos populares aos conhecimentos, até então, cartesianos, e por isto não deve ser considerada pura e acabada, já que
se trata da construção de um novo paradigma (CAPORAL; AZEVEDO, 2011). Mas por que
novo paradigma? Porque sua origem está no rompimento dos paradigmas da ciência atual,
que por sua vez rompem com suas respectivas epistemologias, integrando desde Filosofia,
História, Antropologia, à Economia Ecológica, Agronomia, Física, Biologia... Ainda, Caporal
et al (2011) destacam os aportes epistemológicos de Habermas (1994) a este novo paradigma, fundamentado no rompimento das relações de observação (de quem pesquisa) e objeto
investigado, para uma relação intersubjetiva entre sujeitos iguais e atuantes em um processo
de produção de conhecimento.
É dentro deste conceito epistemológico que se deu a busca por processos e metodologias
participativas para a realização deste trabalho. Contudo, é preciso enfatizar que um adequado projeto participativo deve ser feito junto à comunidade desde sua concepção, como
veremos no Capítulo 02, Diagnóstico Participativo, onde exponho as três únicas participações
conjuntas que foram possíveis. No mais, minha ativa participação em mutirões de plantio,
construção e outras atividades no Oziel, abriu outros canais de comunicação com seus
moradores, compreendendo na prática aquela epistemologia de Habermas.
É importante, ainda, expor o conceito de transição agroecológica, que segundo Gliessman,
é o processo de se incrementar às práticas convencionais, outras que reduzam o uso e
consumo de inputs externos caros, escassos e danosos ao meio ambiente (em primeiro nível);
seguida de sua gradual substituição por práticas alternativas, benignas e condizentes ao
meio ambiente no qual se inserem (em segundo nível). “O terceiro e mais complexo nível de
transição é representado pelo redesenho dos agroecossistemas, para que estes funcionem
com base em um novo conjunto de processos ecológicos” (CAPORAL et al, 2011, p.93).
Mas a agricultura familiar, por exemplo, não é sustentável? Por que precisa ser agroecológica? A agricultura familiar pode ser sustentável, contudo, a Agroecologia busca as práticas e
conhecimentos, dentre populares e científico-técnicos, as que promovam o desenvolvimento
mais sustentável, expondo que dentre elas existem tantas agriculturas quantos diferentes
agroecossistemas e relações culturais são praticadas, seja pela agricultura familiar, ou
orgânica, ou extrativista, etc; além disso, o termo mais também evidencia que “o discurso
‘oficialista’ sobre desenvolvimento sustentável, não encontrara base científica capaz de dar
consequência operativa”, prejudicando os processos que resgatam “uma postura mais ética
e mais humanista nas práticas agrícolas e nas estratégias de desenvolvimento” (CAPORAL;
AZEVEDO, 2011).
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Foto de
um quintal
agroecológico
no assentamento
Oziel Alves III.
Foto de Liza
de Andrade.
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Portanto, a fundamentação da Agroecologia, mesmo que em constante
mutação, tem sua ética na “concretização do cuidado” em todas as relações
entre seres vivos, respeitando a biodiversidade e as diferentes relações de
sustentabilidade. Buscando ter este cuidado na intenção de contribuir com o
desenvolvimento mais sustentável no Oziel Alves III e apoiando seu processo
de transição agroecológica, partimos da Agroecologia para supor que a
união de métodos nos oferecerá soluções menos invasoras ao contexto
local. Para isto, é necessário, segundo Altieri (1998, p.11), vencer alguns
desafios estruturais para a “nova (agri)cultura”, que concilie os componentes
sociais, políticos, econômicos e culturais contidos nos processos produtivos,
aos processos biológicos, e processos geoquímicos e físicos. São eles, ainda
segundo aquele autor:
•

O desafio ambiental – diante dos grandes impactos decorrentes
da substituição de vegetação nativa por outra que bloqueia a
sucessão natural, visando lucro em atividades econômicas. “o
desafio consiste em buscar sistemas de produção agrícola adaptados ao ambiente, de tal forma que a dependência de insumos
externos e de recursos naturais não renováveis seja mínima.”

•

O desafio econômico – “consiste em adotar sistemas de
produção e de cultivo que minimizem perdas e desperdícios e
que apresentem produtividade compatível com os investimentos
feitos”, e assim se inserindo nas cadeias produtivas regionais,
nacionais e internacionais, gradativamente.

•

O desafio social – “consiste em adotar sistemas de produção que
assegurem geração de renda para o trabalhador rural e que este
disponha de condições dignas de trabalho, com remuneração
compatível com sua importância no processo de produção”. Aqui,
o autor complementa com a particularidade brasileira, ao considerar o desafio de se “construir novos padrões de organização
social da produção agrícola por meio da implantação de reforma
agrária compatível com as necessidades locais”, garantindo uma
produção agrícola contribuinte à segurança alimentar e à nutrição
da população.

•

O desafio territorial – “consiste em buscar a viabilização de
uma efetiva integração agrícola com o espaço rural, por meio da
pluriatividade e da multifuncionalidade desses espaços”.

•

O desafio tecnológico – diante da alta demanda técnico-científica-informacional da produção agrícola convencional, incluída
sua dependência por tecnologias de alto investimento capital, o
desafio está no desenvolvimento de “novos processos produtivos
nos quais as tecnologias sejam menos agressivas ambientalmente,
mantendo uma adequada relação produção/produtividade”.

Aos processos
biológicos,
Altieri (1998,
p.11) se refere
à base do
crescimento
de plantas
e animais; e
aos processos
geoquímicos
e físicos,
àqueles que
são base do
funcionamento
de solos que
sustentam
a produção
agrícola.
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Conexões espaciais
O conceito de
Natureza, em
Milton Santos,
ainda merece
reflexões para
sua definição,
como nos
indica o artigo
de Marília
Luiza Peluso,
O Desafio de
Compreender
a Natureza
na Obra de
Milton Santos,
de 2013.

Tendo os desafios de Altieri (1998) em mente, a conexão dos desenhos e
linguagem projetual, nos padrões de Christopher Alexander (2013), ao olhar
sistêmico de Ignacy Sachs (2000), feita por Andrade (2014), nos permitiu
encontrar meios de espacializar tais desafios e suas possíveis soluções, fundindo
essas metodologias no processo de análise do território. Contudo, é Milton
Santos (2014) quem supre a discussão anterior ao diagnóstico sustentável,
evidenciando a importância da análise qualitativa do espaço e de suas relações
de fixos e fluxos, ou seja, para analisarmos um território, precisamos considerar
as forças econômicas, políticas e sociais que nele atuam, compreendendo que
as dinâmicas espaciais, desde a Revolução Industrial, não mais produzem
uma hierarquização direta da cidade sobre seu campo imediato. Para Santos
(2014), o espaço habitado na pré-revolução não pode ser comparado ao de
hoje, posto que as relações tradicionais, históricas, daquela comunidade que
interagia com o meio orgânico natural, foram substituídas pela “anarquia
mercantil”, e a dominação sobre a Natureza, agora hostilizada, tem sido
intensificada pela utilização e reprodução humana do saber científico e das
invenções tecnológicas. Isto expõe o conflito geográfico do modelo global de
reprodução da vida na Terra, posto que as desigualdades estruturais de países
como o Brasil (a nível nacional), cujas terras são especuladas também a nível
internacional, têm produzido um desenvolvimento profundamente desigual
entre regiões, e até entre cidades vizinhas, já que “quanto mais modernizada
a atividade agrícola, mais amplas são as suas relações, mais longínquo o seu
alcance” (SANTOS, 2014, p.61).

Assim, o território no qual se insere o Oziel Alves deve ser analisado por
seus “objetos e relações como um todo, e só assim estaremos perto de ser
holistas, isto é, gente preocupada com a totalidade” (SANTOS, 2014, p. 64),
totalidade esta buscada também pela Agroecologia, como vimos. Contudo,
Santos (2014) difere os objetos em naturais e artificiais (por influência do
Sua visão de
sustentabilidade conceito de paisagem natural e artificial de Carl Sauer), sendo estes os proem dimensões,
dutos do trabalho humano sobre aqueles, distinguindo o homem dos demais
à época ainda
seres vivos. Para isto, minha interpretação chegou à conclusão de que os
reduzidas em
fatores ambientais, por mais que influentes no território e na sua organização
cinco, foi um
grande aporte
espacial, antecedem os fatores territoriais, que abrangem todas as relações
às discussões
humanas com e frente à Natureza.
de sustentabilidade do Grande Encontro da
Terra (ECO 92)
iniciada pela
Conferência
de Estocolmo.

Deste modo, Ignacy Sachs, economista polonês contemporâneo muito atuante
na pesquisa nacional sobre o desenvolvimento sustentável brasileiro, nos
possibilita a sistematização das categorias de análise de um território, tendo
sua (talvez) maior contribuição no que diz respeito à sua visão de
sustentabilidade, não estando limitada à questão ambiental, mas, assim
como Altieri (1998), atravessa os processos estruturais de nossa sociedade.
No lugar de desafios, como trata este autor, Sachs (2000) enumera os fatores
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constituintes de um desenvolvimento sustentável por dimensões, sendo elas:
•

Dimensão Social: a prioritária das dimensões, sua sustentabilidade está
no alcance da homogeneidade social (não significando isto a padronização dos modos de vida, senão respeitando sua diversidade), tendo
emprego pleno, renda justa, qualidade de vida decente e igualdade no
acesso a recursos e serviços sociais;

•

Dimensão Cultural: a sustentabilidade cultural, segundo o autor, é
alcançada quando da autoconfiança da população em suas tradições
combinada à abertura para o mundo, encontrando o equilíbrio de respeito entre tradição e inovação;

•

Dimensão Ecológica: quando há limitação dos recursos não-renováveis,
preservando o potencial da produção Natural de recursos renováveis,
no macro espaço, posto que as fronteiras e relações ecológicas não se
limitam à organização espacial humana;

•

Dimensão Ambiental: quando respeitadas e alcançadas as capacidades
de autodepuração dos ecossistemas naturais, ou seja, em escala local,
quando os recursos naturais são utilizados de forma equilibrada à capacidade ambiental de recuperação a esses usos;

•

Dimensão Territorial: sua sustentabilidade está no equilíbrio da relação
campo-cidade, configurando espaços urbanos e rurais igualitários em
investimento público e traçando “estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis” (SACHS, 2000);

•

Dimensão Econômica: garantindo a segurança alimentar, a economia
sustentável, para Sachs, é aquela que se equilibra intersetorialmente
pela sua capacidade de modernização contínua dos meios de produção
paralela à autonomia científica e tecnológica nacional.

Estas dimensões de sustentabilidade nos permitiram a compreensão mais ampla dos processos biológicos, geofísicos e produtivos, vistos em Altieri (1998), além da possibilidade de uso
destas como categorias de análises ambientais e territoriais das forças econômicas, políticas
e sociais atuantes no território do assentamento Oziel Alves III. Além das seis dimensões
descritas, Sachs (2000) ainda inclui duas dimensões de sustentabilidade, a Política Nacional
e a Política Internacional, no sentido da necessidade de se garantir a democracia em termos
de apropriação universal dos direitos humanos a nível nacional e global. No entanto, não
são destacadas por não serem aprofundadas neste trabalho, mesmo que os moradores do
Oziel mereçam um trabalho conjunto neste sentido, valorizando suas atuações a nível micro e
macro político, desde a atuação em palestras e seminários, à luta junto ao MST.
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Linguagem de padrões e construção de
cenários
De Christopher Alexander, autor citado anteriormente, Uma Linguagem
de Padrões, ou A Pattern Language no original (publicado em 2013, mas
antecedido de outra publicação de mesmo nome, de 1977), é referência
como método facilitador ao desenho co-criativo e avaliativo do espaço em
discussão. O autor busca, nas cidades humanistas da pré-revolução industrial
(até meados do século XVIII), os patterns das formas de ocupação humana
nos espaços promotores de qualidade de vida daquelas cidades, de modo
a incorporar um “profundo conteúdo humanizador derivado da observação
de atributos espaciais de lugares apreciados por seus usuários” (BARROS;
KOWALTOWSKI, 2013) por meio de sua aplicação na atividade projetual
arquitetônica e urbanística. Isto fundamenta-se na apreensão de que “o
ambiente construído não terá como ganhar vida a menos que seja feito por
todas as pessoas da sociedade” (ALEXANDER, 2013), cuja linguagem de
padrões comuns dos modos de fazer espaço ganhe vida própria ao ser usada
por elas.
Assim, a linguagem de padrões foi apropriada na íntegra deste trabalho,
sendo um norte no processo de compreensão dos costumes de uso e
ocupação do assentamento Oziel Alves III, a qual experimentei introduzir no
processo participativo. Entretanto, talvez este trabalho possa ser uma forma
mais adequada à introdução da linguagem no contexto local, posto que sua
apropriação por parte dos agricultores que participaram de nossas atividades
de diagnóstico local, ocorreu somente na primeira delas. O porquê disto não
foi aqui decifrado, mas o próprio processo participativo demonstrou outras
formas de linguagem necessárias para uma comunicação apropriada a seus
contextos, como os diálogos informais registrados em diários de campo, e
outros métodos por mim não utilizados, como as entrevistas gravadas e/ou
filmadas, por exemplo.
O termo padrões, traduzido de patterns (em inglês), costuma trazer alguns
conflitos de interpretação a quem não tem uma prévia explicação, já que
em nosso idioma permite o entendimento de um modelo a ser replicado,
o que tentaremos evitar, posto que não se pretende, de forma alguma, a
réplica destas soluções como padrões ditos sustentáveis - o que nos manteria
no paradigma da dependência por pacotes tecnológicos, porém que
buscamos alcançar, a partir da Agroecologia e da Linguagem de Padrões, a
autonomia co-criativa de intervenção e adaptação resiliente e equilibrada dos
agricultores e agricultoras do Oziel Alves III em seu território.
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OZIEL ALVES III

QUALIDADES EMERGENTES

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE SOCIAL

PADRÕES
ECONÔMICOS

GICA

GROECOLÓ
aNÁLISE A

Pirâmide
estrutural do
raciocínio
metodológico,
desenvolvido por
Osmar Coelho, e
adaptado por nós
em orientação.

aNÁ

LISE

ESPA
CIAL

ANÁLI
SE

SÓCIO-

ECONÔ

MICA

PADRÕES
AMBIENTAIS

PADRÕES SOCIAIS
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Para evitar o conflito linguístico, “o caráter propositivo dos patterns [de Alexander] indicam
sua interpretação enquanto parâmetros de projeto, no sentido de serem elementos cuja
variação de valor contribui e orienta a solução de um problema no todo sem lhe modificar
a natureza” (BARROS; KOWALTOWSKI, 2013), o que nos permite uma compreensão mais
ampla da linguagem daquele autor, além de possibilitar o uso do termo parâmetros como
mais adequado aos resultados do diagnóstico aqui exposto, por atender à gama de soluções
propostas que ultrapassam as categorias projetuais, abrangendo questões de incentivo fiscal,
organização social, etc.
Por fim, então, o capítulo 02, Diagnóstico Participativo, tratará do processo participativo
e suas atividades de diagnóstico local. O diagnóstico das dimensões de Sachs (2000) é
registrado nos capítulos 03, Fatores Ambientais, e 04, Fatores Territoriais, seguidos, cada um
e respectivamente, de seus parâmetros projetuais e articuladores resultantes.

Crianças bricam no quintal de uma chácara, no Oziel
Alves III (Planaltina-DF). Foto de Thalles Carneiro.

O capítulo 05, Construindo Cenários Sustentáveis, no final, traz uma proposta de
zoneamento de alguns daqueles parâmetros (principalmente os projetuais) nas áreas
comunitárias dos grupos de nosso recorte espacial, como uma primeira proposta de
planejamento rural. Em seguida, um breve repertório (a ser contribuindo com novas
participações) para a prática das soluções sugeridas, seguido da ilustração que simula
algumas propostas em um dos núcleos do assentamento, cuja demanda tem se mostrado real
diante do convite que recebi, de seus agricultores, para intervirmos nele. Ressalto, finalmente,
que qualquer solução sugerida neste trabalho deve partir da iniciativa comunitária, com
exceção das que são referentes ao poder público, justamente para evitar o que foi dito sobre
os pacotes tecnológicos.

02. DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

referências metodológicas
Naquelas mesmas quatro primeiras visitas, às quais me referi na
Introdução, captei pistas de que temas e dinâmicas poderíamos usar
para o levantamento de informações, ou diagnóstico participativo,
deste trabalho. Diante do grande e diverso conteúdo disponível sobre
metodologias participativas, essas pistas foram essenciais para nosso
afunilamento metodológico.
Por valorizarmos os “saberes locais”, o trabalho de Ricardo Cox Aranibar
(1996), Saber Local, se tornou uma referência importante aqui, pois expôs
a importância de se estar presente e ativa junto à comunidade local, pois
“o saber local é um saber ritual, ligado intimamente à produção e reprodução da vida. Por esta razão, o saber local é funcional dentro de uma
comunidade. Não vale fora de um contexto concreto” (tradução minha).

As leis,
resoluções
e decretos,
de federais a
estaduais, estão
disponíveis no
site http://www.
cbh.gov.br/
Legislacao.aspx

O trabalho de Aranibar é uma sistematização do processo e das técnicas
de diagnóstico participativo na microrregião da província de Aroma,
no distrito de La Paz (Bolívia), implementado em 1989. O trabalho foi
publicado como base técnica após a sanção do presidente Gonzalo
Sanchez de Lozada da “Ley de Participación Popular”, de 20 de Abril de
1994. No Brasil não temos uma lei como esta, mas alguns instrumentos,
principalmente de planejamento territorial, têm incluído mecanismos ou
diretrizes de participação popular, vide o Estatuto das Cidades (Lei 10.257)
e as Resoluções referentes à Lei das Águas.

Foto de festividades intercomunitárias, na Bolívia. Fonte: ARANIBAR, 1996.
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Mesmo com políticas públicas como aquela, a Bolívia ainda se
assemelha ao Brasil na questão de políticas de investimentos e
financiamentos a agentes atemporais e aespaciais (ou
não-espaciais), o que acaba por ofuscar (ou mesmo extinguir)
o conhecimento e a cultura guardada nas e com as comunidades locais. Esses agentes são, em geral, multinacionais ou
até mesmo grandes empresas nacionais, que se instalam em
certos locais apenas pela possibilidade da maior margem de
lucro, tendo subsídios e/ou obras de infraestrutura adequada
fornecida pelo governo para melhor fluxo de produtos (rodovias e transportes), maior extração de matéria prima, e mão
de obra barata.

O autor usa o termo
“aespacial”, em espanhol,
assim como o fazem
alguns geógrafos, ao se
referirem, principalmente,
às grandes empresas de
capital fluido, que não se
fixam em apenas um local.

Ainda no trabalho de Aranibar (1996), a metodologia parte
do “aprender fazendo” e do avanço do “simples ao complexo”, mas parte, principalmente, da observação da própria
comunidade: se são eles que têm a vivência diária daquele
espaço, são eles os mesmos que nos poderão dizer sobre o
que observam e como interagem com aquele espaço. Então,
partindo destas bases conceituais a respeito do processo de
aproximação, e das metodologias participativas explicadas
pelo autor, as que utilizamos como referências para nossas
atividades foram:
•

Mapas “parlantes” (ou falantes): consiste no desenho do mapa da área
de estudo a partir de grupos de trabalho de entre 5 e 6 pessoas. Com
representação gráfica, elas ilustram os limites e fronteiras, zoneamento
local, recursos hídricos, relevo, infraestrutura...

•

Georeferenciamento prático em maquetes: este trabalho começa com a
montagem da maquete topográfica por parte dos facilitadores (ou agentes
externos). Com isso é possível realizar mapa de territórios comunitários,
de uso do solo, de feiras e fluxos econômicos, de bacia hidrográfica,
etc. Depois podemos, então, transformar essas informações em dados
georreferenciados, para futuro uso como comparativo.

•

Materiais comunicativos: técnica que estimula a análise e a
sistematização de conhecimentos locais, por meio de imagens, vídeos e
materiais escritos que sejam sobre a região. Também é uma forma de
repassar a informação retirada desde os níveis comunitários.

Estas atividades referenciadas foram mescladas e adaptadas, à maneira deles se expressarem, a outras experiências práticas do grupo Iconoclasistas (Argentina). A exemplo disso
temos a “Mesa Rotativa de Mapeo” (ou mapeamento), que consiste na exposição e interação
das pessoas com mapas grandes, dispostos por tema ou zona, em lugares diferentes de uma
mesa ou ambiente, de forma a se montar um circuito, que por sua vez podem ser também
temáticos (RISLER e ARES, 2013, p.26).
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Foto de participação da comunidade andina no mapeamento e planejamento do território. Fonte: ARANIBAR, 1996.

As referências aqui citadas, além de indicarem metodologias específicas, também abordam
experiências importantes aos que decidem usá-las como método de aproximação e
pesquisa de um território, e indicam, como aprimoramento das técnicas e dos resultados, a
participação da comunidade desde a escolha dos temas de interesse, até a interpretação das
conclusões. Neste trabalho, que seguiu um prazo curto para tudo que se pretendia (apenas
um semestre para pesquisa e outro para projeto), a metodologia de identificação de códigos
(ou padrões) de Alexander (2013) foi de suma importância para que a comunidade local
tivesse mais atuação nos resultados finais, mesmo que indiretamente. Assim, tive de indicar
temas-eixo (já alinhados com as percepções anteriores), que guiassem as atividades, sendo
eles:
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•

Água: seu uso, histórico de áreas alagadas/úmidas, histórico de ações de
preservação e deterioração (contaminação, escassez, perda de vegetação), além de sonhos e projeções a respeito;

•

Terra: histórico de uso agrícola, de manejo do solo, de modos de
tratamento e deterioração (contaminação, fogo, manejo), seu uso atual e
sonhos de reflorestamento e uso do recurso;

•

Comunidade: histórico desde o acampamento aos dias de hoje; práticas
coletivas e/ou individuais; relações de vizinhança entre assentados e com
a comunidade do entorno.

Para a abordagem destes temas-eixo, além das metodologias, contei com a colaboração
de uma Educadora do Campo, que me indicou a realização de dinâmicas de interação que
introduzissem ao assunto da atividade, mas que, principalmente, “quebrassem o gelo” que
pudesse existir com a presença da minha pessoa e de outros profissionais convidados. Aranibar (1996) também registra dinâmicas com semelhante propósito, no começo de cada dia de
oficina realizado com a comunidade de Aroma, as dinámicas de motivación, ou dinâmicas
motivacionais.
Assim, as três atividades realizadas tiveram uma estrutura semelhante, que garantissem a
flexibilidade do inconstante comparecimento de agricultores, o que por sua vez permitiu uma
linearidade no processo mesmo com intervalos grandes de tempo, consistindo em:

Mapa de
Participação
do Agricultores
nas Atividades

•

Dinâmicas Interativas: breve apresentação dos indivíduos presentes, de
forma descontraída;

•

Momento de Trocas: o mais flexível, tratou de construir e expor os
materiais e informações do projeto, obtidas até então, além de estimular
a interação dos participantes com os materiais;

•

Aplicação de Metodologias: momento principal da atividade, onde
acontecem as discussões temáticas e registram o principal;

•

Plenária: espaço de exposição das discussões feitas e comentários.

Chácaras de
participantes
das atividades
deste trabalho
Grupo 06
Grupo 07
Grupo 08
Grupo 09
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12
Grupo 13
Grupo 14
Grupo 15
Grupo 16

®
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Primeira atividade
No dia 11 de setembro de 2017, fui ao assentamento entregar os convites
para nossa primeira atividade. À época, acreditava que todo seu território
estava dentro da Unidade Hidrográfica do Rio Pipiripau , e por isso o
Sobre este
assunto,
esclareço
melhor no
subcapítulo
Dimensão
Ecológica,
em Fatores
Ambientais

material de divulgação fez referência à região. Percorri o Oziel desde
o grupo 1, conhecendo moradores e, às vezes, suas chácaras, mas sua
grande extensão não me permitiu passar de casa em casa, resultando
na entrega de um conjunto de convites aos que se comprometiam em
repassar aos vizinhos, e à dona Ve, cujo apoio foi essencial na organização
das atividades.
Panfletos de
divulgação da
1ª atividade

No dia 17 do mesmo mês, então, nos encontramos na sede da APRACOA com, ao menos,
12 agricultores, todos com mais de 50 anos. Por isto, e por ser nosso primeiro encontro,
tratei de incentivar uma roda de conversa informal: percorremos suas histórias desde o dia
do acampamento até hoje, registrando algumas de suas antigas e atuais demandas, conflitos
e conquistas. Disseram, por exemplo, que quando recém instalados, havia muitas cobras no
terreno (cascavéis e jiboias), que com o capim alto e a proximidade da mata, era propício à
morada destes animais. Dona Ed lembra da paisagem pouco arborizada, na época:
“Não tinha um pé de árvore pra você, assim 12h, ficar de baixo. Eu sei que
foi luta!”

Mas os principais problemas, segundo eles, eram a demanda por insumos agrícolas (orgânicos ou químicos, o mais importante era ter condições para produzir) e a demanda por água
(ainda sem poços individuais ou coletivos, iam até o rio Pipiripau ou até o reservatório feito
pela EMATER para lavar roupas e buscar água para uso familiar).
Contaram também das experiências de organização, ainda antes de serem assentados pelo
INCRA. Sem deixar de reconhecer a importância do MST na conquista da terra, expuseram os
conflitos éticos e morais do movimento na articulação do grupo ao relatarem que alguns de
seus militantes “se danaram a roubar aqui dentro” (nas palavras de um dos agricultores), que
foram, posteriormente, expulsos pelo próprio MST.
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“A EMATER do Pipiripau, que não era ainda responsável pela extensão rural
no assentamento, ficou nos ajudando. Eles roubavam sem várzea e a gente
não dava conta. Nós não dava conta de dar dinheiro pra eles mais, e eles
fazendo ameaça atrás da outra pra tirar a gente. Foi aí que nos juntamos
pra expulsar eles tudinho. E deixamos todo mundo fora [os corruptos].” –
segundo seu Di

Os presentes acenaram positivamente, mas não desmereceram o movimento por isto, “sem
ele nós não estaríamos aqui!”, complementam. O sentimento de pertencimento ao MST é
variável entre eles, alguns são ainda atuantes em articulações com outros assentamentos e
participam de marchas, outros ficam apenas nas lembranças do tempo de acampamento.
Questionei a respeito do PDA, realizado em 2013 pela EMATER, também com etapas
participativas, para saber se houveram outros desdobramentos projetuais a partir dele, mas
também por ser uma referência a eles do que poderíamos estar tratando nestas atividades.
A proposta de deixarmos a conversa fluir naturalmente foi perfeitamente sintonizada com
minhas curiosidades iniciais, e logo confirmaram o bom relacionamento com a empresa,
concluindo que foi fundamental seu apoio para a consolidação dos agricultores em suas chácaras, correspondendo às demandas de insumos (após dois anos de assistência, passaram a
fornecer e indicar insumos orgânicos), maquinário e sementes/mudas. Mas quanto ao projeto
do PDA, relataram que não andou mais.
Referente ao uso de agrotóxicos e adubos químicos, os próprios agricultores levantaram uma
breve discussão exaltando que não deveriam ser usados, e contaram casos de invalidez de
vizinhos, e da sensação que sentem na pele, quando em contato com esses venenos.
Além disso, dona Ze fez um importante relato sobre os acordos com o INCRA para o fornecimento da infraestrutura básica:
“Sempre diziam que quando o INCRA assentar a gente, eles iam criar estrutura de água pra beber e água pra trabalhar. E até agora não recebemos
esse benefício. [...] Iam cavar um poço a cada 10 famílias [um por grupo],
pra gente trabalhar.” – disse ela.

Foto da roda de conversa, na 1ª atividade (17/09/17)
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O acesso à água encanada, para uso doméstico, foi fornecido pela CAESB (Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal), no entanto, a demanda de água para irrigação
de alimentos é muito maior, e dona Ze explica:
“Água é vida! [...] Saber que é uma área
que é pra ter produção, pra nós e pra
cidade, [quer dizer que] nós precisa de
uma estrutura pra nós criar renda pra
sobreviver, tirar da terra o sustento da
nossa família, é isso que a gente quer
na terra! Quero mostrar pros netos e
os filhos como que cuida da vida e do
campo, tentando tirar eles da cidade pra
poder incentivar a caminhada dentro do
campo...e não tem estrutura!”

Participação
dos
agricultores
no
mapeamento
histórico, na
1ª atividade.
Fotos de
Thalles
Carneiro

Assim, o diálogo acabou sendo uma inesperada introdução
ao mapeamento, que faríamos na sequência. Com temas previamente definidos, e adotada a metodologia (”Mesa Rotativa
de Mapeamento” + “Mapas falantes”), montamos as mesas e
dividimos o grupo em três. Cada mesa continha um mapa do
assentamento e um tema, ao qual se corresponderia. Também
foram entregues alguns códigos , que desenhei primeiro
com base em relatos e observações anteriores.
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“Mapas-falantes” da 1ª
atividade, resultado das
discussões temáticas

Nesta empreitada, contamos com a colaboração de dois arquitetos que muito auxiliaram
na facilitação dos agricultores com os mapas,
indicando possibilidades de uso dos códigos
e criação de novos. Também foram sábios em
provocar o desenho no próprio mapa, posto
que a dinâmica dos códigos consistia em papéis
muito pequenos, dificultando a livre expressão
dos mais anciãos.
Os temas e respectivas perguntas-chave foram:
•

Histórico das águas: se existem e
como têm sido feitas as captações de
água da chuva, de poços artesianos; se
tem tido alagamentos e chuvas muito
fortes, etc;

•

Histórico do uso de pesticidas químicos (agrotóxicos): onde registraram
uso destes produtos; casos de adoecimento, etc;

•

Histórico de queimadas: onde foram;
as áreas atingidas; o prejuízo, etc.

Seus “mapas-falantes”, então, resultaram no registro geográfico dos acontecimentos descritos,
mesmo que aproximado, o que nos resultou nos
mapas do capitulo Fatores Ambientais.
Participantes da 1ª atividade do projeto.
Foto de Thalles Carneiro
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Segunda atividade
Dos resultados da primeira atividade, foi possível organizar as metodologias
das duas seguintes. Foram distribuídas cartilhas com as respectivas datas e
propósitos. A noção de que o número e as pessoas que participariam era
variável, me confirmou a adoção das dinâmicas de interação inclusive como
uma breve apresentação dos indivíduos, a cada encontro que fizéssemos.
Por não se tratar de um curso, os participantes foram diferentes em todas as
atividades, assim, na segunda delas, no dia 29 de outubro de 2017, fizemos
uma roda de apresentação em que cada um disse o que gosta de fazer. Este
momento foi importante para a troca de curiosidades e do carinho por suas
chácaras, exaltando suas habilidades artesanais e de costura, assim como
seus animais, hortas e pomares.
Em seguida, me baseando nas técnicas “Materiais Comunicativos” e “Georeferenciamento prático em maquetes”, registradas por Aranibar (1996), e
mais uma vez, adaptando tudo ao contexto da infraestrutura local, fiz uma
breve exposição de materiais que contextualizassem a geografia local e dialogassem com a maquete recém apresentada, todos previamente preparados
por mim e colaboradores. Minha pouca experiência com estas técnicas foi
prontamente auxiliada pela orientadora, presente neste dia, e outros dois
arquitetos colaboradores, contribuindo com o registro e o fomento ao debate
durante toda a atividade.

Exposição dos mapas produzidos na 1ª atividade, entre outros materiais
(disponíveis no capítulo Fatores Ambientais). Foto de Fátima Cabral.
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Interação com a maquete topográfica, na 2ª atividade. Fotos de Liza de Andrade.
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Desta vez, com o grupo novamente dividido em três, e com papéis e canetinhas em mãos,
percorreram os temas-eixo (água, solo e comunidade) abordando as práticas de cuidado e
preservação já realizadas. O foco principal deste encontro foi permitir a troca de experiências
e saberes práticos dentro dos temas-eixo, no entanto, extrapolando estes objetivos, os
participantes comentaram gostar de momentos como este, que permitissem o encontro dos
moradores do Oziel para atualizar os assuntos comuns.
“Eu achei que ia chegar aqui e ver esse barracão cheio de mulher!” – exclamou uma agricultora que participava da atividade.

A pouca presença feminina questionada pela agricultora demonstrou uma possível demanda
por encontros das mulheres do Oziel, o que logo foi confirmado quando disse que deveriam
se juntar mais pelo cuidado às crianças, e estendeu o relato a um caso de abuso e/ou trabalho infantil (sem muitos detalhes, mas que também não caberiam expor aqui) em uma das
chácaras vizinhas à dela, e que o fato de ninguém tomar atitude e ainda lhe aconselharem
que tampouco o fizesse, não lhe agradavam. Mesmo que nosso conselho de chamarem o
juizado de menores tivesse sido feito, foi marcante a certeza de que a união das agricultoras
poderia trazer soluções mais efetivas.
Concluindo nossa atividade em plenária de exposição de cada grupo, pudemos ter um repertório de práticas, mas também de demandas, dos agricultores presentes e que discutiram a
realidade local e atual, desde o reconhecimento do trabalho excessivo pouco recompensado
com celebrações locais, ao compartilhamento de técnicas de tratamento de esgoto realizadas,
que sintetizo em códigos.

Plenária de exposição dos tópicos discutidos. Foto de Liza de Andrade
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Foi sugerida a criação de uma rádio local, porque a
divulgação é centralizada em lugares específicos do
assentamento (mercearia, igreja, galpão)
Se organizam em prol da produção de
alimentos

Valorizam e demandam por oficinas
para capacitar comunidade para
crédito

Têm sentimento de luta pela terra

Foi sugerido o Ônibus Lilás, para
acesso remoto à saúde da mulher e
de jovens e adolescentes

Fazem mutirões como prática coletiva e
colaborativa de trabalho

Reconhecem a demanda por oficinas
e lazer para jovens e crianças

Não aconselham a
derrubada das curvas de
nível (oleirões)
Defendem a proteção da vegetação nativa
(buscando formas de proteção ao fogo)

Alertam para não descartar objetos
nem restos (orgânicos ou não) dentro
dos poços e cisternas
Estimulam o uso de bacias de
evapotranspiração para o tratamento
de esgoto

Fazem e estimulam a adubação
orgânica

Assumem que as áreas reflorestadas
devem ser responsabilidade de todos,
de forma compartilhada

ág
u

a

Protegem aos animais por não
desmatarem e coibirem esta prática

Sugerem que os projetos de
reflorestamento tenham auxílio para
manutenção por, ao menos, 4 anos

Reservam água da chuva em
tambores e, os que têm, em cisternas
construídas
Defendem que devem ser plantadas
árvores para cuidar da Água
Procuram e apoiam a recuperação de
nascentes

Consideram diminuir o número de
poços artesianos, assim como
estimular seu uso coletivo
Praticam e estimulam o
aproveitamento das águas de pias,
chuveiros e máquinas de lavar

Reservam água da chuva em tanques,
que possibilitam a criação de peixes
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Dinâmica introdutória, na 3ª atividade do trabalho. Foto de Thalles Carneiro

Terceira atividade
Cumprida no dia 05 de novembro de 2017, seguiu a mesma estrutura que a atividade
anterior. Introduzimos com uma dinâmica de apresentação do que um admirava no outro:
em roda, lançávamos um rolo de barbante a quem admiramos, descrevendo tal admiração.
Ao final, a rede formada pelo barbante pretendeu demonstrar as relações de união entre os
participantes.

Exposição
do material
produzido
nas atividades
anteriores.
Foto de Thalles
Carneiro

Interação de duas participantes com a maquete,
mediada por mim. Foto de Thalles Carneiro
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Retornando ao interior do galpão, a apresentação do
conteúdo do projeto se deu de forma livre, com todo o
material produzido (até então) exposto nas paredes e mesas.
O objetivo foi permitir a interação entre participantes, fazendo
com que os presentes nas atividades anteriores comentassem
aos recém-chegados o que havia sido produzido. A dinâmica
funcionou, mas mostrou também a necessidade de uma
formação contínua e mais apropriada pelo grupo para que o
fluxo de informações aos novos integrantes fosse pleno.
Nesta atividade, que foi a última deste trabalho, discutimos as
potencialidades dos elementos locais, assim como os desejos
dos agricultores representados pelos participantes. Tendo este
foco, foram levados desenhos das áreas comunitárias de 6 a
9 (referentes aos grupos 6 a 16), de forma que os participantes de dividissem por identidade ao desenho da área à qual
suas chácaras têm relação. Sem nenhuma descrição, os participantes prontamente se organizaram com seus vizinhos em
torno de papéis e do desenho de sua área comunitária, para
o registro da conversa, no entanto, o desenho não foi uma
linguagem apropriada. Alguns relatos foram semelhantes aos
das atividades anteriores, porém todos foram direcionados ao
encontro de possíveis soluções e melhorias para os respectivos
elementos.

Momento
de debate e
registro de
ideias, desejos,
potencialidades.
Foto de Thalles
Carneiro

Assim como a segunda atividade, finalizamos em plenária. Este momento se mostrou
importante tanto para o compartilhamento
das ideias, quanto para a exposição de
desejos e interesses diferentes entre cada
área comunitária, o que deverá ser observado em toda intervenção planejada para o
território.

Plenária da 3ª atividade. Foto de Thalles Carneiro
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Reclamaram a instalação de equipamentos de exercício corporal
(PECs) em áreas comunitárias

Propuseram uma Casa de Farinha
comunitária

Propuseram a criação de uma
cooperativa de artesanato

Demandaram uma escola local

Demandam por uma creche

Propuseram parques infantis

Propuseram a criação de uma Horta
Medicinal Comunitária

Sugeriram a construção de paradas de
ônibus, para as crianças

Demandam por um Posto de Saúde
local

Desejam a oficialização da posse da terra

Propuseram a construção de galpões de
armazenamento e trabalho

Demandaram por um Posto Policial
para a região do Pipiripau

Sugeriram o comércio de pães, dentro
do assentamento

Desejam o reflorestamento nas áreas comunitárias,
compartilhando a manutenção com técnicos e financiadores

Sugerem a arborização dos oleirões

ág
u

a

Sugerem a criação de um ponto de
reciclagem e triagem de lixo

Desejam aprender e experimentar formas alternativas de obter
água para produção de alimentos
Desejam mais projetos de acesso à
captação de água da chuva, que acessem
a todos os assentados

Sugerem a arborização das
barraginhas, nas estradas de todo o
assentamento

47

atividade
atividade

dinâmica
dinâmica
interativa
interativa

momento
momento
de trocas
de trocas

METODOLOGIA
METODOLOGIA

Apresentação
Apresentação
pessoal
pessoal
• conversa
• conversa
sobresobre

MesaMesa
Rotativa
de de
Rotativa

o histórico
o histórico
do assentamento,
do assentamento,
e deles
e deles

Mapas
Falantes
Mapas
Falantes

mesmos
mesmos

1ª | 1ª |
Histórico
Histórico
participativo
participativo

Apresentação
Apresentação
em roda
em roda
do do
próprio
próprio
nomenome

2ª | como
2ª | como
cuidamos
cuidamos
o o
oziel?oziel?

e o que
e ogosta
que gosta
de fazer
de fazer

Conversa
Conversa
sobresobre
o
o
contexto
contexto
geográfico
geográfico
do do
assentamento
assentamento
•
•

1 grupo
de discussão
1 grupo
de discussão

localização
localização
dos dos

a cada
tema tema
(água,
a cada
(água,

participantes
participantes
na na

terra,terra,
coletivo),
coletivo),

maquete.
maquete.

seguido
de plenária
seguido
de plenária
de apresentação
do do
de apresentação
conteúdo
discutido
conteúdo
discutido

Teia do
Teia do
Apreço:
Apreço:
relações
relações
de de
admiração
admiração

3ª | como
3ª | como
sonhamos
sonhamos
o o
oziel?oziel?

48

Sala livre
Salapara
livre para

Divisão
dos grupos
Divisão
dos grupos

com com
por identificação
observação
observação
e interação
e interação por identificação
o padrão
de sua
o padrão
de sua
com os
com
materiais
os materiais
das das
atividades
atividades
anteriores
anteriores

área comunitária
•
área comunitária
•

expostos
expostos

Debate
dos temas
•
Debate
dos temas
•
Plenária
Plenária

temastemas
de de
discussão
discussão

resultados
resultados

Histórico
Histórico
de de
queimadas
•
queimadas
•
de águas
•
de águas
•
dede
uso de
de uso
pesticidas
pesticidas
químicos
químicos
Queimadas
Queimadas

ÁguasÁguas

Pesticidas
químicos
Pesticidas
químicos

Proteção
Proteção
das das
águaságuas

Proteção
Proteção
da da
terra terra

Cuidado
Cuidado
com com
o coletivo
o coletivo

QuaisQuais
as as
potencialidades
potencialidades
das nossas
das nossas
áreasáreas
comunitárias?
comunitárias?

O queO que
sonhamos
sonhamos
para para
nossas
nossas
áreasáreas
comunitárias?
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03.fatores
ambientais

C

omo foi explicado na Introdução, para analisarmos o território do Oziel Alves, é
necessário o entendimento dos fatores ambientais e ecossistêmicos que nele atuam
e que por ele são produzidos, pelos quais seguiremos nosso diagnóstico. O motivo
de começarmos por estes, e não pelos fatores territoriais, se deve à macro escala que
precisamos trabalhar para a compreensão de suas questões específicas. Dito isto, tentaremos
abordar os fatores ambientais do assentamento Oziel Alves, analisando as dimensões Ecológica e Ambiental de Sachs (2000), nesta ordem, para encontrarmos parâmetros espaciais e/
ou sociais que poderiam resolver ou amenizar os problemas identificados.
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dimensão ecológica
A inclusão do Cerrado na política de expansão econômica, provocada
pelas mudanças nas estruturas agroindustriais da marcha ao Centro-Oeste - principalmente na década de 1970, provocou intervenções em
sua estrutura ecossistêmica que podem até ter melhorado (localmente e
no curto prazo) a qualidade do solo para espécies de interesse da agricultura convencional, mas o desmatamento das espécies nativas deste
bioma está diretamente relacionado à diminuição do abastecimento de
seus lençóis freáticos, percebidos pelo volume dos córregos e rios. Para
entendermos melhor as relações ecossistêmicas e relacioná-las à lógica
do planejamento territorial, o estudo e planificação a partir das Bacias
Hidrográficas têm sido um avanço importante (ANDRADE, 2014).
A Bacia Hidrográfica é a região que compreende os afluentes de um
rio principal, e sua identificação e respeito têm sido gradativamente
inseridos no planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, onde
temos condições especiais para seu uso e preservação, e nossos órgãos
governamentais têm dedicado parte de sua atenção a tal planejamento.
O Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE-DF), por exemplo, é um dos
instrumentos que estão a fins de implementação para uma tentativa de
desenvolvimento sustentável local e regional, além do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial (PDOT, 2009).
O assentamento Oziel Alves III está localizado no divisor das Bacias
Hidrográficas do Rio São Bartolomeu e do Rio Preto. A primeira é a
maior do DF, e é uma das que abastece a região hidrográfica da Bacia
do Paraná; enquanto que a segunda é parte da região hidrográfica da
Bacia do São Francisco. Ambas têm apresentado o aumento da perda
de biodiversidade, no entanto, somente a primeira constitui Área de
Proteção Ambiental (APA da Bacia do Rio São Bartolomeu), como

Estabelecida
pela Lei Federal
9.262, de 12 de
janeiro de 1996,
por Fernando
Henrique
Cardoso, cujo
Art. 3º isentava
até o prazo
da lei, legal e
financeiramente
aos proprietários
que loteassem
seus terrenos nas
proximidades
urbanas, o
que hoje se
tenta combater
(PDOT, 2009).

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, devendo representar (em
Em recortes, formação florestal na Reserva Legal do assentamento. Foto de Raíssa Gramacho.

seus 81.100ha) um corredor ecológico entre a Estação
Corredores ecológicos são
“elos de vegetação natural
ou restaurada, unindo áreas
nucleares e permitindo, desta
forma, a movimentação da
vida selvagem e o fluxo
gênico” (UNESCO, 2002).

As Reservas de Biosfera foram
criadas em 1972 pela UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura) e compõe
uma rede mundial de áreas
que têm por finalidade a Pesquisa Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural
e Cultural e a Promoção do
Desenvolvimento Sustentável.

Serviços ecossistêmicos são
aqueles que a Natureza
oferece e que são indispensáveis à humanidade,
por exemplo a água, o
ar, matérias primas, etc.

ecológica Águas Emendadas, a APA da Cafuringa, a APA
do lago Paranoá, e a APA das Bacias do Gama e Cabeça
de Veado (SEMARH, 2006 apud EMATER, 2013, p.69); ou
seja, deveria ter seus recursos naturais (e o solo está incluído)
preservados, fazendo uma ponte natural a todas as formas
de vida não humana, que possam cruzar livremente o Brasil
de norte a sul, passando pelo DF, permitindo que a bacia
se mantenha como corredor ecossistêmico. Especificamente
ao entorno da estação Águas Emendadas, a Unesco (2002)
afirma estar “totalmente antropizado, sendo necessário um
programa de revegetação, especialmente ao longo dos ribeirões Pipiripau, Mestre d’ Armas, Palmeiras e córrego Vereda
Grande, restaurando as conexões naturais entre as bacias”.
Importante ressaltar, no contexto de corredor ecológico, que o
Cerrado é o segundo bioma brasileiro em extinção, registrando grandes perdas de áreas nos últimos 50 anos (SEMARH,
2004), e foi reconhecido pela Unesco como Reserva de
Biosfera em 1993, diante da sua importância na manutenção
dos serviços ecossistêmicos. Na avaliação desta organização
internacional, de 1954 a 1998, “o Distrito Federal perdeu

MAPA DE zonas prioritárias para implantação de corredores ecológicos no df
Hidrografia

Corredores Ecológicos

Zona de Transição

Rodovias

Limite do DF

Zona Tampão

Assentamento
Oziel Alves III

Fonte: IBRAM, sem data. Documento “Corredores Ecológicos para o Distrito Federal” (disponível em
http://www.ibram.df.gov.br/publicacoes-em-geral/), com a inclusão da nossa área de estudo.
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57,65% de sua cobertura vegetal original”, ou seja, de Cerrado, o que está diretamente relacionado com o crescimento
urbano, que foi de 12,6% nos três anos seguintes (UNESCO,
2002). Em dados mais recentes do Ministério do Meio
Ambiente, o bioma tem apresentado um desmatamento maior
que da Amazônia, índices que afirmam a ameaça à qual
estamos submetendo nossa biodiversidade e recursos hídricos
quando não promovemos o desenvolvimento sustentável.
Para 2030, a Política Nacional de Recuperação de Vegetação
Nativa (Planaveg), pretende alcançar a meta de 12 milhões de
hectares reflorestados.
O Cerrado é o bioma “composto por um mosaico de tipos de
vegetação, com florestas, mas principalmente com savanas e
campos que se caracterizam pela coexistência de gramíneas
e outras espécies herbáceas” de crescimento lento, que
ocupava, originalmente, “25% do território brasileiro”, principalmente no Planalto Central do Brasil, e fornece, ainda, água
para as principais bacias hidrográficas do país (SAMPAIO et
al, 2015). São relativamente recentes os estudos a respeito do
Cerrado, para os 65 milhões de anos de existência do bioma
(ou seja, data da primeira era cenozoica), mas hoje temos
registros de 12.365 plantas (BARBOSA, 2014), além de
“cerca de 160 de mamíferos, 837 espécies de aves, 180 de
répteis e 113 de anfíbios”, fora os pouco conhecidos, porém
inúmeros insetos (SAMPAIO, 2015). Como mais um motivo
da importância ecossistêmica do Cerrado, e portanto de seus
corredores ecológicos, vale compartilhar aqui o fato de “mais
de 4.000 espécies de plantas são endêmicas do Cerrado, ou
seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo”
(SAMPAIO, 2015)!

FORMAÇÕES FLORESTAIS

mata de
galeria

mata seca

cerradão

As Reservas de Biosfera
foram criadas em 1972 pela
UNESCO (Organização
das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a
Cultura) e compõe uma rede
mundial de áreas que têm
por finalidade a Pesquisa
Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural
e Cultural e a Promoção do
Desenvolvimento Sustentável.

O período cenozoico é
aquele que compreende a
história recente da Terra, a
aproximados 65 milhões de
anos atrás, marcado pela
extinção dos dinossauros.

FORMAÇÕES SAVÂNICAS

cerrado
denso

cerrado
típico

cerrado RALO /
parque de cerrado

FORMAÇÕES
CAMPESTRES

PALMEIRAL /
VEREDAS

CERRADO
CAMPO
RUPESTRE CAMPO SUJO CAMPO
RUPESTRE
LIMPO

Esquema simplificado dos principais tipos de vegetação (fitofisionomias) encontrados no
Oziel Alves III. Com base no esquema disponibilizado pela Embrapa, em https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado. Acesso em 25/10/18.
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MAPA DE BIOMAS DO BRASIL
Bioma Cerrado
Demais biomas do país
em escala de cinza
Distrito Federal
FONTE: MAPBIOMAS. 2017

mapa de bacias hidrográficas no
distrito federal
Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão
Bacia Hidrográfica do Rio São Brtolomeu
Bacia Hidrográfica do Rio Preto
Lagos, Lagoas e Represas
Distrito Federal
Limites das Regiões Administratidas do DF
Limites das Bacias Hidrográficas do DF
FONTE: Base cartográfica CODEPLAN. Agricultura
Familiar no Distrito Federal. 2015.

mapa de uso da terra na região
administrativa de planaltina - df
Grandes Áreas Rurais
Vegetação Nativa Remanescente
Pequenas Áreas Rurais
Área Urbana
Represas, Lagos, Lagoas e Rios
Mineração e Áreas Degradadas
Assentamento Oziel Alves III
FONTE: CODEPLAN. Agricultura Familiar no Distrito
Federal. 2015.
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Retomando à escala do Distrito Federal, desde o ponto de
vista hídrico, preocupa o incalculável número de poços (desde
rasos a profundos) já feitos em toda a região, considerando os
irregulares. Neste quesito, chamamos a atenção para a bacia
do Rio Preto, que ocupa 20,9% do território do DF (EMATER,
2013, p.32) e é dominada pela agricultura irrigada, totalizando 99,53% de toda a água captada da bacia, da qual 84,38%
são para pivôs centrais (CARNEIRO et al apud ANA, 2016). Ela
“tem como principais afluentes o rio Jardim e os ribeirões Santa Rita, Extrema e São Bernardo” (EMATER, 2013). Já na bacia
do Rio São Bartolomeu, a agricultura irrigada se concentra à
jusante do rio, com alguns casos a montante. Seus principais
afluentes: os ribeirões Sobradinho, Mestre d’Armas, Taboca,
Santo Antônio da Papuda, Santana, Cachoeirinha e Saia Velha;
o rio Pipiripau; e as lagoas Bonita e Joaquim Medeiros.
Segundo Peluso e Cândido (2001, apud PDOT, 2009), as
bacias do Rio Preto e Rio São Bartolomeu concentram a maior
produção agropecuária comercial do DF, posto que têm características de solo e água semelhantes em condições de “solos
profundos, com boa capacidade de infiltração e pouca declividade”, por serem “bem drenados, friáveis, intemperizados”,
somada à baixa declividade, considerada favorável ao uso de
maquinário extensivo. O PDOT (2009, p.86) ainda destaca
que a região do Taquara/Pipiripau é ocupada pela “agricultura
empresarial intensiva”, sendo “a que mais emprega, na produção de hortaliças, a tecnologia da plasticultura, tanto o cultivo
protegido (estufas) como a cobertura do solo com filme plástico
(mulching)”. É também a “maior produtora de pimentão de
alta tecnologia do país” (GREENPEACE, 2017).

“São Paulo e Brasília ‘comem
veneno’ acima do permitido,
diz Greenpeace” Notícia do
ELPAÍS - Brasil (https://brasil.
elpais.com/brasil/2017/10/27/
politica/1509115739_770097.
html. Acesso em 07/11/2017).
Além de relatórios como
este, há também o estudo
da geógrafa Larissa Mies
Bombardi, também de 2017,
“Geografia do Uso de Agrotóxicos
no Brasil e Conexões com a União
Europeia”, no qual traz dados
preocupantes da quantidade
e qualidade de agrotóxicos
que consumimos no país.

tabela 1: Proporção de área dos métodos de
irrigação – Brasil e Regiões
Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009 apud ANA, 2016)
Aspersão (pivô central)
Aspersão (outros métodos)
Inundação
Sulcos
Localizado (gotejamento, microaspersão, etc)
Outros métodos de irrigação e/ou molhação
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RELAÇÃO DA DRENAGEM COM A ESTRUTURA DO SOLO
Ilustração de José Miguel Mayo

Drenagem rápida

Drenagem moderada

Drenagem lenta

Estrutura Microgranular

Estrutura em Blocos

Estrutura Laminar

Estrutura Granular

Estrutura Prismática

Estrutura Maciça

Contextualizando, rapidamente, as características
geológicas do parágrafo
anterior, os dados da EMATER (2013) afirmam que
os solos profundos e suas
rochas compõem os aquíferos intergranulares, ou
domínio freático ou poroso,
com propriedades muito
valiosas para a manutenção
do grande volume de água
que armazenam. Estes, por
fim, cobrem os aquíferos
fraturados e fissuro-cársticos, horizontes subterrâneos
de rochas que, por meio
de suas fissuras, drenam a
água para camadas mais
profundas. Ou seja, a estrutura geológica destes solos
obedecem às demandas
ecossistêmicas.

Subindo nossa inspeção até os solos mais superficiais, temos que no território do assentamento predominam os Latossolos, que apesar de pouco férteis, “são muito porosos e bastante
permeáveis” (EMATER, 2013, p.74), condição diretamente relacionada às características das
camadas mais profundas, garantindo uma ótima drenagem. Além disso, dependendo do teor
de argila (comum neste tipo de solo), temos a possibilidade de trabalhar com bioconstrução
(fato que é constatado pela oferta de outros recursos também, como veremos), podendo
contribuir com a melhoria de casas e construção de edificações coletivas.

esquema da influência do uso do solo no coeficiente de escoamento das águas pluviais
Fonte: GOMES, Emerson de Souza. A dinâmica hidrológica fluvial em bacias hidrográficas com diferentes taxas de impermeabilização do solo em Guarapuava
(2014), adaptado de Marsh; Kaufman, 2013.

Quanto aos instrumentos: o ZEE-DF tratou de traçar diretrizes de ocupação e uso do território
do DF tendo como base sua divisão em duas matrizes: Zona Ecológico Econômica de Diversificação Produtiva e Equidade, e Zona Ecológico Econômica de Dinamização Produtiva e
Serviços Ecossistêmicos. Estas, já pensadas no contexto das bacias hidrográficas, são por sua
vez divididas em Subzonas, que se diferenciam por vocação. Assim, o assentamento Oziel
Alves III se situa na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 3, cujas
diretrizes são:
“manutenção da recarga dos aquíferos, ao controle da contaminação das
águas superficiais, à preservação e recuperação de áreas críticas para os
Corredores Ecológicos e ao fortalecimento de Atividades Produtivas de
Naturezas, prioritariamente, N1, N2 e N5, no âmbito da Área de Desenvolvimento Produtivo VII (ADP VII)” (ZEE-DF, 2017)

As atividades N2 e N5 se referem ao setor primário da economia, e às atividades do setor
secundário e complementares do terciário da economia, respectivamente. Estas, na forma
Fazenda de gado em Planaltina, vista da BR-020, a caminho do
assentamento, em novembro de 2017. Foto de Raíssa Gramacho

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
Subzona de Serviços Ecossistêmicos 1

Subzona de Serviços Ecossistêmicos 3

Subzona de Serviços Ecossistêmicos 5

Subzona de Serviços Ecossistêmicos 2

Subzona de Serviços Ecossistêmicos 4

Assentamento
Oziel Alves III

N
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Fonte: Proposta de Subzonas (ZEE-DF, 2016.), com marcação da área de estudo.

de pólos ou distritos de produção, podem demandar a implantação de infraestrutura, como
já é indicado na implantação da “ADP VII”, referente à Área de Desenvolvimento Produtivo
do Distrito Federal - instituídas pelo instrumento -, em que a VII visa à “agregação de valor
à produção agropecuária existente e à redução do êxodo rural” através das Atividades N5
vinculadas às N2 (ZEE, 2017). Esta é uma diretriz um tanto genérica e contraditória, entendido que o êxodo rural provém, majoritariamente, das famílias de pequenos agricultores que
não têm condições próprias para produção e não são empregadas pelos grandes produtores
agropecuários, que acabam por ser incluídos e valorizados na instrução.
Às atividades N1, o documento caracteriza como aquelas que promovam a Economia da
Conservação, ou seja, a “produção, distribuição e consumo de bens e serviços por meio da
utilização sustentável dos recursos naturais, garantindo sua renovação e a autossustentação
dos ecossistemas”, como define o Caderno Técnico do ZEE (2017). Portanto, o instrumento
reconhece e pretende incentivar a preservação e manutenção da biodiversidade e dos
recursos naturais (já praticada e procurada por aqueles assentados), mas quando propõe
um projeto efetivo, volta à abstração da função do ambiente rural no território, concretizada
na suposta igualdade de produção e produtores do setor “agropecuário”, já contestada pelo
próprio caso de estudo, onde os agricultores não incentivam a criação de gado, por exemplo,
por conta da sensibilidade do solo.

A dissertação de mestrado “Céu de Pipiripau: da tragédia dos
comuns à sustentabilidade hídrica” (COELHO, 2014) trata da
percepção ambiental dos moradores e gestores da Bacia do
Ribeirão Pipiripau, de forma a subsidiar ações, programas
e projetos futuros para a região. Nela, o autor registra esse
mesmo processo de isolamento prático dos projetos estatais às
demandas e potencialidades específicas da região, e afirma
que ao passo que os impactos da crise hídrica desta bacia se
agravaram, a percepção hídrica de seus moradores aumentou, o que também observei em minhas participações locais.
Já o PDOT– ainda em revisão, que trata do uso e ocupação

Documento técnico atualizado,
disponível em http://www.
segeth.df.gov.br/preservacaoe-planejamento-urbano/
pdot. Acessado em 06 de
Novembro de 2017.

do solo e considera desde as questões físico-ambientais até
as questões de moradia e mobilidade, nos traz que a área de
estudo está na Região de Chapada do Pipiripau. Estas regiões
são assim denominadas por apresentarem topografia plana
e plana-ondulada (ou ainda “suave ondulado”, segundo a
EMATER) acima da cota de 1000m, e constituírem divisores
da drenagem da região, direcionado a maior parte desta à
Bacia do Rio Pipiripau. Esta descrição condiz com as cotas
altimétricas registradas pela EMATER (2013): o Oziel Alves
está localizado na chapada que circunda as duas bacias já
mencionadas, alcançando de 1060m a 1185m de altitude,
o que a condiciona ao clima de Tropical de Altitude, cujas
características são temperaturas inferiores a 18°C no mês
mais frio, e superiores a 22°C no mês mais quente (média),
decorrentes principalmente da altitude (EMATER, 2013, p.38).
No que diz respeito aos recursos hídricos, o documento afirma
que a região Taquara/Pipiripau tem “uso maciço de tecnologias de irrigação que visam reduzir o consumo de água,
garantindo assim a preservação dos recursos hídricos” (PDOT,
2009, p.86). Aquela mesma, onde está o assentamento, se
enquadra na Zona Rural de Uso Controlado I, que por sua vez
compreende a bacia do Rio São Bartolomeu, com diretrizes
gerais de “manutenção da diversidade dos agro-ecossistemas,
com valorização de atividades agroecológicas, orgânicas e
agroflorestais”, e diretrizes específicas de “monitoramento e
controle do uso e ocupação do solo, a fim de coibir o parcelamento irregular de glebas rurais para fins urbanos” (PDOT,
2009, p.162).
Paisagem do assentamento (à esquerda da estrada) e das fazendas de
grãos vizinhas (à direita). Notamos
a pouca declividade, característica das chapadas. Foto de Raíssa
Gramacho, tirada em 31/11/17.

Além disso, o assentamento em questão tem também área na Zona Rural
de Uso Diversificado I, cujas características são o incentivo à vocação rural
da região, “incentivando usos intensivos e a verticalização da produção”,
consolidando o uso rural produtivo “por meio da diversificação de sistemas de
produção, que inclui agroindústrias e turismo local”; o respeito à capacidade
hídrica de captação e lançamento de efluentes; a adoção de “medidas de controle ambiental, de conservação de solo e de estradas”; e o estímulo às novas
tecnologias de irrigação para substituir os pivôs centrais (PDOT, 2009).
Analisando o próprio assentamento e suas diretrizes espaciais, temos Áreas
Permanentes de Preservação Ambiental (APP - num total de 28,73 ha), que
constituem remanescentes de veredas do rio Pipiripau; e uma ampla área de
Reserva Legal (RL - com 975,71 ha), diretamente ligada à RL do assentamento
Fazenda Larga, a Leste, sendo a maior área de preservação no raio de 12km,
onde temos terrenos mais íngremes, que abrigam sete nascentes do rio Preto
(EMATER, 2013).
Essas duas áreas correspondem, cada uma, a uma Bacia Hidrográfica já
descrita. As bacias, por sua vez, se dividem em Unidades Hidrográficas (UH),
das quais pertencem ao território do Oziel: a UH do Rio Pipiripau (referente à
Bacia do Rio São Bartolomeu, e às APP de vereda), e a UH Ribeirão Santa Rita
(referente à Bacia do Rio Preto, e à RL e suas APP). Dito isto, e considerando
as características topográficas já analisadas, todos os agricultores do assentamento têm suas chácaras em Área de Proteção de Manancial (APM), que são
parte das APP, mas se especificam pela beira de rio associada à topo de morro,
no caso, a Região de Chapada do Pipiripau. Segundo a Lei Complementar nº
803/2009 – sobre a revisão do PDOT, no seu Art. 95, as APM são “porções do
território que apresentam situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público” (EMATER, 2013), no entanto,
ao que parece, sua função merece ser ampliada à manutenção do ciclo hídrico
ecossistêmico.
Na RL temos a concentração de vegetação de Cerrado Senso Restrito, fisionomia natural das formações Savânicas do bioma, que compõe 16,94% do
território do assentamento. “Em geral, os remanescentes de vegetação natural
distribuem-se em áreas de relevo acidentado ou em depressões, onde a densidade vegetacional está relacionada à profundidade, tipo de solo, presença de
rochas expostas e disponibilidade de água” (EMATER, 2013, p.92). As espécies
identificadas no documento como formações florestais e savânicas estão sistematizadas no documento, que pode ser adquirido pela própria empresa, das
quais destacamos a Canela de Ema (Vellozia squamata Pohl), que leva décadas
para alcançar 1m de altura, e a Copaíba (Copaifera langsdorffii), espécie que,
por sua característica oleífera, retarda a propagação de incêndios.
Em visita ao Oziel, no dia 01 de outubro de 2017, fui com três agricultores até
uma das nascentes da área de Reserva Legal. A trilha, de pouco mais de uma
hora, foi um momento de muito aprendizado sobre a exuberância do Cerrado.
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MAPA DE zoneamento e condicionantes
ecossistêmicas
Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços
Ecossistêmicos 3 (ZEE/2017) e Zona Rural de Uso
Controlado I (PDOT, 2009)
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Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços
Ecossistêmicos 4 (ZEE/2017) e Zona Rural de Uso
Diversificado (PDOT, 2009)
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Cotas mais altas
Topografia do terreno (5m)
Divisa das Bacias Hidrográficas
Rios e Córregos
Vias expressas
Vias secundárias
Vias do assentamento Oziel Alves III
Reserva Legal (RL) do assentamento Oziel Alves III

1200

Áreas de Preservação Permanente (APP) do
assentamento Oziel Alves III
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Distâncias entre as áreas de biodiversidade preservada
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Tomamos o leite da mangaba (Hancornia speciosa), com propriedades medicinais (infecção,
azia, úlcera), comemos mamacadela (ou fruta de cera, para os mineiros - Brosimum
gaudichaudii) e voltei com três folhas da árvore conhecida como chapéu-de-couro (Salvertia
convallariaeodora), também de propriedades medicinais (deficiências do coração, hipertensão). Apesar de tamanha riqueza, encontramos algumas armadilhas de caça (antas, tatus,
porcos do mato e algumas aves, são alvo de comércio ilegal), buraco de extração de areia
(problema recorrente), e desvio impermeabilizado de curso d’água direto da nascente para
abastecimento da irrigação dos pivôs centrais da fazenda vizinha; além de colher o relato de
um deles a respeito do corte de árvores para lenha.
Fotos da visita à Reserva Legal do assentamento Oziel Alves III, junto a três agricultores parceiros,
no dia 31/11/2017. (01) Vista da Fazenda Larga, desde o alto da Reserva. (02) Retirada ilegal de
areia. (03) Armadilha em área mais reservada. (04) Lata e prato, materiais usados de auxílio à caça.
(05) Trecho do passeio em que notei a sucessão natural, de um Cerrado Denso, talvez?
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Além do Cerrado Sentido Restrito, a EMATER (2013)
constatou que o assentamento contém também
amostras de Campo Sujo e Limpo, Cerradão e
Cerrado Rupestre. As espécies de Campo Sujo
são encontradas no Cerrado típico, mas ainda em
tamanhos arbustivos, o qual encontramos em nossa
visita à Reserva. O Campo Limpo, identificado
essencialmente como herbáceo, com predominância
de gramíneas e ciperáceas (EMATER, 2013), está
presente, principalmente, nas APPs de remanescentes
de veredas, nos limites da DF-110.
Quanto à conservação de recursos genéticos, ainda
a EMATER (2013), classificou as espécies florísticas
e silvestres de acordo com os grupos considerados
prioritários pela IUCN (1980) e WWF (1995, apud
EMATER, 2013):
• Madeireiras: aroeira (Myracrodruon
urundeuva), Gonçalo-Alves (Astronium
fraxinifolium), carvoeiro (Sclerolobium spp.),
pau-terra (Qualea grandiflora e Q. parviflora), peroba (Aspidosperma spp.), jatobá
(Hymenaea courbaril e H. stignocarpa), ipê
(Tabebuia spp.), entre outras;

01

03

02
Fotos da visita à Reserva Legal, no dia
31/11/2017. (01 e 02) Desvio do curso
natural d’ água para abastecimento das
fazendas limítrofes. Notamos a lona,
de alta qualidade, impedindo qualquer
“perda” para o solo. (03) Represa de
água natural. Os agricultores que me
acompanharam comentaram do seu uso
para pastoreio, o que se afirma com a
área que segue, de pasto, substituindo
a vegetação natural. (04) Por último,
um trecho do passeio, pelo Cerrado
Rupestre. Fotos de Raíssa Gramacho.
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• Alimentícias: pequi (Caryocar
brasiliense), murici (Byrsonima spp.),
marmelada-decachorro (Alibertia spp.),
marmelada (Alibertia edulis), grão-de-galo (Pouteria ramiflora), jatobá
(Hymenaea courbaril e H. stignocarpa)
mangaba (Hancornia speciosa), maracujá (Passiflora sp.), cagaita (Eugenia
dysenterica), araçá (Campomanesia
velutina), entre outras;
• Condimentares: pimenta-de-macaco
(Xylopia aromatica), pimenta-preta (X.
sericea), pequi (Caryocar brasiliense),
entre outras;
• Produtoras de fibras têxteis:
embiruçu (Eriotheca pubescens),
paineira (Pseudobombax spp.); embira
(Guatteria selowiana), pimenta de
macaco (Xylopia aromatica), pimenta
preta (Xylopia sericea), entre outras;
• Espécies utilizadas no artesanato
tais como pau terra da folha larga
(Qualea grandiflora), pau terra da
folha miúda (Q. parviflora), pau
santo (Kielmeyera spp.), peroba do
campo (Aspidosperma spp.), guatambu
(Aspidosperma spp.), tingui (Magonia
pubescens), entre outras;
• Espécies oleíferas: macaúba
(Acrocomia aculeata), pequi (Caryocar
brasiliense), Copaíba (Copaifera
langsdorffii), entre outras;
• Medicinais: barbatimão (Stryphnodendron adstringens), breu-da-mata
(Protium heptaphyllum), pequi (Caryocar brasiliense), copaíba (Copaifera
langsdorffii), sucupira branca (Pterodon
emarginatus), entre outras;
• Taníferas (para pigmentação):
barbatimão (Stryphnodendron adstringens), carvoeiro (Sclerolobium spp.),
entre outras;

Foto da nascente, apenas úmida,
tirada no dia 05/11/2017.

Das espécies aqui faladas, duas estão nos
Anexos I e II da Lista Oficial das Espécies da
Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente por
meio da Instrução Normativa nº 6, de 23 de
setembro de 2008. Das espécies que são alvo
de políticas públicas com vista à sua futura retirada da lista, no assentamento se encontram
a Aroeira (Myracrodruon urundeuva). Do Anexo II, a EMATER (2013) identificou a espécie
Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium).
As espécies animais, em 2013, eram ao
menos 149, das quais destacamos a jiboia,
o lagarto-preguiça, cambacica, suçuaruna e
veado.

Foto da mesma
nascente, com
formação de espelho
d’água, tirada em
12/09/2018.

As APPs citadas protegem uma área de nascente e outra
de grota (hoje) seca de escoamento superficial, cuja vegetação vem perdendo densidade ao longo dos últimos
50 anos, como podemos perceber nas imagens satélites
disponibilizadas pelo Geoportal , referentes aos anos
de 1964 a 1986. A diferença é ainda mais perceptível
quando comparadas à imagem satélite tratada com
contraste para identificação de vegetação ciliar, cedida
por Lucas Parahyba (2017). Já foram e continuam sendo
realizados vários projetos de recuperação florestal
nestas áreas, os mais recentes, já melhor articulados: da
Rede Bartô (com a formação de um viveiro comunitário,
e o plantio de mudas no entorno da nascente), e da
Rede de Sementes do Cerrado em parceria com a
Aprospera (na área comunitária do assentamento, onde
esta associação tem sua sede). Contudo, no contexto
social e econômico dos agricultores, eles têm feito
críticas aos modelos adotados anteriormente, já citadas
no capítulo 02, do processo participativo, reclamando
por uma ação compartilhada com instituições eficazes
na capacitação técnica e no fornecimento de materiais
necessários à manutenção das extensas áreas a serem
reflorestadas no assentamento, que exigem o cuidado
mais permanente durante os primeiros 4 anos, segundo
os agricultores. Este parâmetro, portanto, deve ser considerado em todo e qualquer projeto de reflorestamento
local, posto que considera as dimensões territorial,
social e econômica do assentamento.
De cima para baixo, três imagens satélite de 1965, 1977 e 1986,
respectivamente, com sobreposição das chácaras do assentamento. A
imagem abaixo, em destaque, tem tratamento de cores para identificação
do que resta de Mata de Galeria do trecho a montante do rio Pipiripau.
Fonte: Geoportal - SEGETH, e Lucas Parahyba (2017), respectivamente.
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Registro também que foi na primeira visita que
conheci os buritis locais, quando uma moradora
me relatou o absurdo, em sua opinião, de
passarem com a estrada (DF-110) a tão
pouca distância da nascente. Disse, ainda, que
deveriam ter contornado ou feito uma ponte, sugestões absolutamente apropriadas ao contexto,
e que traria benefícios ambientais incalculáveis,
apesar de que estamos a montante do mesmo
córrego do qual o fazendeiro vizinho extrai água.
Em outra visita às APPs, desta vez da grota seca,
pude coletar mais percepções sobre os “descuidados” com a natureza, como quando outro
agricultor reclamou da vizinha por haver ateado
fogo na área recém reflorestada, e comentou
que atitudes como essas deveriam ser reprimidas
e substituídas por educação ambiental.

Estrada DF-110,
que corta o
corpo d’água a
menos de 30m
de sua nascente.

Pudemos perceber, então, a riqueza da biodiversidade local,
mesmo que limitada às áreas resistentes às queimadas e
espécies invasoras. Próximo ao rio Pipiripau, o assentamento
abrange uma vasta área de planície, onde as águas pluviais
drenam no solo para o abastecimento de seus mananciais.
A valorização da região por alguns agricultores é notável,
sempre com lembranças da época em que os reservatórios
da área comunitária eram cheios e de água cristalina, no
entanto a educação ambiental, realmente necessária, pode
ser compartilhada pelos próprios agricultores. Ainda, o assentamento pode contribuir como área de conservação hídrica,
para geração de água de alta qualidade, onde a transição
agroecológica poderia ser financiada pelo Estado, que teria
ganhos na diminuição de recursos para o tratamento da água
destinada a Planaltina e Sobradinho. Isto dependeria, somente, de vontade política, posto que já há um projeto voltado a
esta compensação financeira, como veremos a seguir.

dimensão ambiental
A dissertação de Coelho (2014), como vimos anteriormente, nos traz elementos essenciais
para a discussão ambiental do Oziel Alves III. Sua determinação na escolha da bacia do rio
Pipiripau, se deveu, dentre outros argumentos, porque:
“A bacia do Ribeirão Pipiripau (BRP), no Distrito Federal, tem um histórico de
degradação das estruturas ecológicas de produção de água como a retirada
da cobertura vegetal e o aumento do escoamento de sedimentos para os
corpos hídricos. A BRP foi declarada em estado de escassez hídrica pela
Unesco, e incluída no programa científico de manejo integrado de bacias
hidrográficas, HELP (hydrology for the environment, life and policy) (CHAVES,
2014; UNESCO, 2014; ANA, 2010).”

A sigla HELP pode ser traduzida ao português como Hidrologia para o Meio Ambiente,
Vida e Política, e é uma iniciativa da Unesco de “aprimorar as pesquisas em hidrologia,
utilizando a bacia hidrográfica como espaço territorial de análises” (ANA et al, 2010). Assim,
por reconhecer que a percepção histórica do processo de escassez do rio está diretamente
ligada às pessoas que com o Pipiripau se relacionam, o autor colheu histórias e registros de
alguns agricultores do Oziel a respeito da paisagem do ribeirão, e a escassez foi traduzida
de diversas formas. Dentre elas, na expressão “descortinaram a bacia!” (resposta dada por
um agricultor quando questionado sobre o que estaria acontecendo para que a bacia do
Pipiripau enfrentasse tamanha escassez) (COELHO, 2014, p. 39).
Além do desmatamento, a inserção de
culturas de alta demanda tecnológica é
outro agravante, impondo ao ambiente
natural, condições de solo, água e
irradiação completamente diferentes das
condições originais. Quando a produção
e a adaptabilidade das espécies inseridas
são vistas como boas e rentáveis, estão
sendo invisibilizados vários aspectos que
consideram os recursos ecossistêmicos e
humanos. Segundo Coelho (2014, p.46), “as
avaliações de sustentabilidade na agricultura
geralmente não consideram os fatores que
possibilitam os agricultores a manter a
agricultura como o principal uso do solo”,
considerando-os como fluxos apenas. No
entanto, esses fatores se comportam como
estoques futuros – de recursos hídricos,
biodiversidade, etc – e a sustentabilidade
agrícola se dá com a estabilidade
agroecossistêmica, onde o sistema cumpre
“seus objetivos mesmo diante de falhas e
vulnerabilidades” (HANSEN et al, 1996 apud
COELHO, 2014).
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Coruja, no assentamento Oziel Alves III.

A degradação da UH do Rio Pipiripau está tão avançada que chega a ser a única unidade
hidrográfica a participar do Programa Produtor de Águas em todo o DF, além de ser alvo
de “elevado grau de conflitos pelo uso de recursos hídricos” (PEREIRA, 2013), e pelo seu
destaque no abastecimento de alimentos da região, por isto a fartura de dados e pesquisas
sobre a UH. Mesmo criado em 2001, pela Agência Nacional de Águas (ANA), foi em 2008
que esta agência assinou um Termo de Cooperação Técnica (002/2008) com a ADASA
(Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal) para o desenvolvimento do
projeto no DF, e só implantado nas primeiras dez chácaras em 2011. O Programa Produtor
de Águas utiliza de instrumentos como os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) para
garantir a remuneração e o interesse dos que participam.
“A premissa básica do PSA é compensar os produtores rurais por ações
que mantenham ou recuperem o meio ambiente e os recursos naturais
inseridos em suas propriedades, gerando serviços que beneficiem não só eles
mesmos, mas principalmente a sociedade. [...] Além do caráter econômico,
os sistemas de PSA contribuem para a educação ambiental, na medida em
que estabelecem uma nova relação entre os fornecedores dos serviços e os
beneficiários, bem como entre estes e a natureza.” (ADASA et al, 2018)

Esta iniciativa foi uma das propulsoras, inclusive, à formação da Aprospera, associação
chave na construção da rede deste trabalho. São 36 agricultores, todos com chácaras dentro
do nosso recorte espacial, que vêm fazendo um trabalho conjunto de cultivo agroecológico,
implementando canteiros agroflorestais e promovendo a biodiversidade. Junto à ADASA e
à WWF, instituições responsáveis pela implementação do Programa Produtor de Águas, a
associação tem articulado incentivos de capacitação e financiamento a outras iniciativas,
como a coleta de sementes do Cerrado, a capacitação e registro em produção orgânica, etc.
Diante da grande sensibilidade hídrica da bacia do Pipiripau, é necessário reforçar que a
região vem sofrendo com o antropismo, perdendo extensas áreas de absorção superficial
de água aos redores das matas de galeira já debilitadas. Além disso, o intenso uso de
agrotóxicos nas grandes culturas de soja, milho e feijão (confirmadas pela pesquisa da
CODEPLAN sobre Agricultura Familiar no Distrito Federal, divulgada em 16 de janeiro de
2015) que beiram as margens do rio, e a retirada de grande volume de água diretamente
das camadas subterrâneas, também para irrigação, contaminam e retardam as condições
naturais e locais de autodepuração das águas. É preciso dizer que esta é uma região de
recarga hídrica (como vimos no tópico anterior) que nas estações chuvosas, os produtos
Tanque de psicultura, na paisagem do fim de tarde no assentamento.

químicos e tóxicos utilizados nos cultivos
ou diretamente no solo, são lixiviados
junto a demais sedimentos, sendo
drenados para as áreas agrícolas
adjacentes e a jusante.

Acima, poço raso, nas proximidades
da sede do assentamento, onde
a água subterrânea costumada
ser acessível. Abaixo, reservatório
feito pela EMATER, cuja água
cristalina podia ser vista há
menos de cinco anos.

Às UHs do Ribeirão Santa Rita e do
Ribeirão Jacaré faltam pesquisas e
levantamentos detalhados como os da
unidade apresentada anteriormente, mas podemos ter
os parâmetros da Bacia do Rio Preto, exposta no tópico
anterior. No entanto, sabemos que todas as chácaras do
assentamento são áreas contribuintes do Pipiripau, mas
que deste ficaram isoladas após o parcelamento de suas
margens limítrofes ao assentamento.
A água, insumo mais que prioritário para a agricultura,
é um recurso demandado pelos assentados desde a
época de acampamento. Naquele tempo, usavam o
poço feito pelo antigo proprietário, que reunia as águas
a partir de uma grota feita no terreno, porém este
ficou distante das chácaras, quando divididas entre os
agricultores. Com isso, a principal fonte de água passou
a ser o rio Pipiripau, o que provocou o aceleramento
pelo loteamento da margem do rio, isolando os (ainda)
acampados das fontes de água (COELHO, 2014). A
EMATER, instituição chave no apoio a estas famílias,
cavou mais um poço, semelhante ao anterior, na mesma
área, ambas estão em APP e eram utilizadas, segundo
Coelho (2014), registrando gastos de duas horas por
dia no deslocamento da água.

Grota seca, que percorre a
maior APP do assentamento,
conectando reservatórios.

Porém, passados 15 anos, eles estão secos (Figuras 76
e 77). Enquanto isso, as famílias tiveram que encontrar
suas maneiras de cavar um poço ou abrir reservatórios
de água da chuva, trazendo uma diferença de status
entre os assentados, como nos relata dona Zezé:
“Muitos que tem condições de cavar
seus poços - mais aqui pra baixo a
água é sempre mais rasa - já tá num
padrão de vida diferente, já tem suas
coisas, tão sobrevivendo daquilo que
têm. E nós, a maior parte, que não
temos condições de cavar ali pra
cima, que é fundo que só - só Jesus
na causa!” (Relato na 1ª atividade
– 17/09/17, realizado no galpão,
ou “barracão”, na área comunitária
circundada pelos grupos 6 a 9 e 14).

Tanque não impermeabilizado, em área comunitária do assentamento,
de formato semelhante aos tanques dos agricultores.

Acontece que o INCRA, responsável pela implementação de infraestruturas para consumo e
produção, até hoje não cumpriu sua parte quanto aos 16 poços tubulares prometidos – um
por grupo. Por isto, os poços estão sendo feitos de forma individual, totalizando hoje ao
menos 11 poços, alguns vizinhos inclusive (levantamento da EMATER, em 2013, somado
aos que contabilizei durante as atividades). Dois deles ainda não estão ativados por falta de
bomba. Os que não conseguem água para irrigação nem comprada do vizinho, mantêm seu
sustento das culturas de chuva, tendo que trabalhar fora do assentamento para arcar com as
despesas no período da estiagem.
Quanto aos métodos de captação de água da chuva, utilizados no assentamento, foi
já na primeira visita que, acompanhada de dona Do e seu Pe, pude ver sua cisterna de
ferrocimento e seus tanques de peixes, que por sua vez, estão integrados ao sistema de
irrigação por gotejamento aos Sistemas Agroflorestais (SAF), que são canteiros de produção
de alimentos consorciadas a espécies florestais, desenhadas segundo a sucessão natural de
cada cultura inserida. Outros tipos de reservatórios foram encontrados, como as caixas d’
água mais comuns, os reservatórios construídos de placas de concreto (estes foram fornecidos
por um projeto do grupo Caritas, em 2017), mas também tanques não impermeabilizados,
funcionando como açudes.
Todo o território do assentamento, com exceção das áreas de vegetação nativa preservada,
tem oleirões que acompanham as curvas de nível do terreno. Estes elementos são feitos,
geralmente, para a contenção de sedimentos e água durante o período chuvoso, criando
Oleirão, curva de nível ou murundu, responsável pela contenção da água em chuvas
fortes, evitando erosões e permitindo que a água infiltre no terreno lentamente.

Imagens de
barraginhas secas
e com água,
respectivamente.
Ainda que sejam
uma técnica
conhecida de
prevenção a erosões,
é questionável sua
capacidade de
infiltração da água.

inúmeras possibilidades de seu uso, como barreiras de vento, por já serem altos, e por
reterem água e nutrientes, podem ser feitos de canteiros. Além disso, todas as estradas
internas são acompanhadas por barraginhas em suas laterais, sendo circulares ou lineares,
mas que não apresentam nenhuma ou muito pouca vegetação a seu redor, e que podem
cumprir mais de uma função, pelos mesmos motivos dos oleirões.
Já a água para o consumo doméstico é abastecida pela CAESB (Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal), responsável pelo único poço realizado pelo governo para
o abastecimento comum dos assentados, mas com cobrança única por chácara, diferente
do uso e cobrança coletiva à que estavam sujeitos ainda em 2013 (COELHO, 2014)
(dos grupos 1 a 5 ainda há casos de cobrança coletiva). Quando falamos destas águas,
precisamos olhar às que foram utilizadas, também, para que fechemos ciclos de forma
sustentável. Assim, diante alguns relatos e observações, o saneamento local é relativamente
atendido por fossas convencionais. Alguns utilizam sistemas como biofossa e bacia de
evapotranspiração, mas há pouca preocupação com as águas cinzas. De muitas agricultoras
ouvi que costumam reutilizar a água da lavagem de roupa para lavar áreas externas e irrigar
pomares, importante costume quando o intuito é buscar sistemas alternativos e baratos
de reaproveitamento de água, dando oportunidade à inovação apropriada às condições
de resiliência frente à escassez deste recurso. Mas por mais que muitos reutilizem a água
de lavagem de alimentos, ou da máquina de lavar, para rega ou lavagem de pisos, ainda
são pouco apreendidas as possibilidades de tratamento e reutilização destas águas (que
abrangem os chuveiros e pias), já que podem ser localmente filtradas e reutilizadas em vasos
sanitários, na irrigação de todo tipo de cultivo, etc.
Por esses motivos, não sabemos exatamente as condições das águas. Nas análises das águas
de cisternas e poços tubulares existentes na época do PDA, a EMATER (2013) concluiu que
todas as águas de cisternas (de menor profundidade) estavam contaminadas com coliformes
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fecais. Os poços, por atingirem na média de 100m de profundidade, obtiveram resultados de
acordo com os padrões legais (EMATER, 2013, p.86).
Presentemente, a perfuração do solo para captação de água dos aquíferos do rio Pipiripau,
por parte dos assentados, somada à captação superficial de suas nascentes pelos fazendeiros
vizinhos (nem sempre sob controle e fiscalização), nos dão pouca certeza sobre a capacidade
de autodepuração daquele recurso , ou seja, a capacidade dos rios de se recuperarem de
uma seca ou uma cheia naturalmente. Quando a EMATER fez as análises de água, em 2013,
nenhum dos poços avaliados tinha ainda sua definitiva Outorga de Uso de Recursos Hídricos,
o que hoje já não é verdadeiro. O que sabemos é que o rio Pipiripau tem diminuído muito de
vazão, assim como tem registrado a seca de algumas de suas nascentes (COELHO, 2014).
Diante da dificuldade ao acesso à agua, os agricultores se diferenciam segundo este acesso,
cabendo aos que não o tem, o cultivo das “culturas de chuva”. Contudo, há diversidade
de métodos independente do acesso à água, havendo os que usam de agrotóxicos para
o controle de doenças e pragas, e assim obter maior produtividade; e os que optam por
métodos agroecológicos, obtendo além de produtividade, mais diversidade.
Nas atividades deste trabalho também pudemos colher os relatos a respeito do histórico
de uso da terra, anterior à desapropriação: era por agricultura e pecuária convencional,
praticada pelo antigo fazendeiro, o gaúcho, que produzia hectares de soja e, com o
consequente empobrecimento do solo, acreditou no pasto e na pecuária, provocando a
presente compactação do solo com o domínio da braquiária, espécie invasora no Cerrado.
A observação do histórico de uso do solo do que hoje é o assentamento, e seu entorno,
condiz com os relatos de seus moradores a respeito da prática agrícola e pecuária do
gaúcho. O que temos hoje é um solo empobrecido pelo plantio de soja, e compactado pelo
capim de gado, a famosa e insistente Brachiaria. Além disso, as propriedades físico-químicas
do solo predominante, como vimos, demandam a inserção de insumos aliada a outras
técnicas de manejo para elevação dos seus teores de matéria orgânica, mas que devem ser
antecedidas da retirada daquele capim, pois consome muitos nutrientes.
Vaca pastando em quintal agroflorestal, no assentamento Oziel Alves III.

Canteiros
agroecológicos
de agricultora
no Oziel Alves
III. São vistas
espécies de
alfaces, alhoporó, mamão,
banana, café,
arruda, taioba,
entre outras.
prevenção
a erosões, é
questionável
sua capacidade
de infiltração
da água.

Sendo assim, o cultivo de alimentos associados em Sistemas Agroflorestais (SAFs) tem sido
uma alternativa viável e sustentável para auxiliar no cuidado do solo, já praticada por alguns
assentados, e por outros em forma de quintal agroflorestal (COELHO, 2014). A dinâmica
desse tipo de cultivo consiste na adaptação e cooperação de espécies de acordo com seus
extratos vegetais. Além disso, a matéria orgânica de suas podas é a própria adubação do
solo, devolvendo a ele os nutrientes dele retirados pelas plantas.
Viveiro particular
de agricultor
do Oziel. Ele
produz mudas
em recipientes
próprios para
este propósito,
mas também em
cabaças, como
vasos suspensos.
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Quanto aos reflorestamentos, houve,
em 2006, um projeto conjunto com
a Universidade de Brasília (UnB), de
doação de mudas para a recuperação
das APPs (segundo relatos), e outro, de
7.000 mudas da UnB, em 2008. Em
2014, mais um projeto de recuperação
da vegetação nativa nasceu, desta vez
de iniciativa da Fundação Banco do
Brasil, da Funatura e do Projeto Rio São
Bartolomeu Vivo, e forneceram em torno
de 40 mil mudas de árvores nativas do
Cerrado. Por falta de acompanhamento
e manejo técnico das instituições
envolvidas, todas incendiaram numa
grande queimada (alguns afirmam ter
sido criminosa). Hoje, temos apenas
algumas resistentes, que crescem
lentamente na área. Agricultores locais
disseram ainda (nas nossas atividades)
que trabalharam muito nesses projetos
de plantio, sem nenhuma remuneração
(COELHO, 2014), e por agora sugerem
uma divisão da área comunitária entre os
chacareiros que a circundam, para que
cada um a refloreste e se responsabilize
por ela.

Viveiro construído e mantido pelos agricultores
envolvidos no projeto de comercialização da Rede
Bartô, com materiais e apoio fornecido por esta.

Atualmente, dois projetos de reflorestamento estão ocorrendo no assentamento. A Rede
Bartô, no projeto de comercialização de orgânicos, proporcionou a criação e plantio de
mudas para o reflorestamento do entorno da nascente e de uma área comunitária. A
Aprospera, junto à Rede de Sementes do Cerrado, está a fins de reflorestar 20ha da área
comunitária onde a associação tem sede. Ambos articulados com a comunidade local, estas
entidades têm demonstrado melhor apoio às dificuldades destes tipos de ações, fornecendo
condições técnicas e de infraestrutura. Além disso, alguns agricultores costumam ter viveiros
próprios para a reprodução de espécies em suas chácaras, facilitando a integração destas
iniciativas.

Vista panorâmica da área de reflorestamento da Aprospera e Rede de Sementes do Cerrado.
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Outros viveiros
particulares
encontrados no
Oziel Alves.
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Queimada em chácara no assentamento Oziel Alves III. Foi comum encontrar
fogo ou seus rastros nas visitas que fiz ao longo deste trabalho.

Na companhia de dona Ve, na visita em que fomos até os reservatórios na APP (02/09/2017),
pudemos conversar sobre as queimadas, também. Ela disse que é muito comum a queima
de lixo residencial, e de fato, ao longo das estradas internas do assentamento, se vêm sacos,
garrafas, latarias, etc. largados e, às vezes, mal queimados. O problema maior, como me
disse, é o escape desse fogo para o pasto seco, provocando incêndios que por vezes alcançam
casas, cultivos e reflorestamentos. Uma solução dada por dona Ve para evitar esta propagação
é fazer a queima do lixo dentro de um buraco feito na terra.
A falta de coleta pública de lixo no Oziel e/ou de
capacitação e renda para a reciclagem local de resíduos
sólidos obrigam aos assentados a queimarem seu lixo.
Alguns deles coletam, selecionam, reaproveitam (mais
para mudas) e até revendem sucatas para geração de
renda, outros, como observei, mantêm aparelhos e
máquinas velhas em seus terrenos, para seu futuro uso
de peças e/ou lataria. No entanto, o reaproveitamento
não é proporcional à “produção de lixo”, vista sua
quantidade e qualidade, e esses materiais que se
acumulam, segundo a EMATER, podem provocar a
contaminação do solo (e por sua vez, a água) com
resíduos químicos e até orgânicos, quando não
compostados, além da proliferação de insetos e outros
animais vetores de doenças.
No que se refere à criação de animais, observa-se
a suinocultura em pequena escala (autoconsumo
familiar); a criação de galinhas caipiras e de angola,
e patos em pequena escala para subsistência, e de
forma extensiva, mas com pequena concentração de
dejetos; e a bovinocultura (5% das chácaras) também
é feita em pequena escala e sem pastejo sobre áreas
comunitárias, de preservação e/ou de Reserva Legal.
Destes, apenas o primeiro apresentou discordâncias com
as recomendações sanitárias de deposição de dejetos e
distanciamento de moradias (EMATER, 2013, p.116).

A primeira imagem ilustra a
técnica de se queimar o lixo
em um buraco na terra, para
evitar a propagação do fogo.
Abaixo, exemplo do acúmulo
de resíduos, recicláveis ou não,
nas entradas das chácaras.
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conclusões
O assentamento Oziel Alves III, então, está numa região de grande importância ecossistêmica, onde a recuperação da vegetação com espécies nativas pode ser feita em grande escala,
desde que garantidas as condições sociais e econômicas de sua manutenção até que alcance
tamanho para seu desenvolvimento independente. Além disto, podemos fazer o plantio
direto e reprodução por mudas e sementes beneficiadas das espécies já existentes no local
que já conta com uma variedade potencial, no sentido de preservar e criar condições para a
autodepuração das espécies já existentes.
A região, ainda, tem seus recursos naturais preservados e sua atividade agrícola associada
à conservação da biodiversidade, por incentivo dos instrumentos de planejamento governamental deste território. O PDOT (2009), como vimos, indica ações que viabilizam o
Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), com mais controle e incentivo à produção agrícola
sustentável, mas temos de ser firmes na cobrança por estes incentivos, e sermos fiscais de
quem os corrompe ou as omite, posto que ainda são políticas públicas pouco focadas pelos
governantes. Esta cobrança merece ser estabelecida junto a órgãos técnicos parceiros, já que
no assentamento há muito mais o que se estimular do que remediar, como a prática agroecológica, o reconhecimento da mata nativa em trilhas, a colheita e reprodução de espécies
do Cerrado, etc, e podem ser impulsionadas por atividades de educação e reconhecimento
ambiental.
A seguir, indicamos alguns parâmetros que surgiram deste diagnóstico. Ao longo dos diagramas, os seguintes símbolos aparecem, cujos respectivos significados são:

$

Deve-se analisar os recursos, materiais e humanos,
disponíveis frente às demandas de implementação,
principalmente nos primeiros meses.
Elemento que contribuiria para o fechamento de um
ciclo do nosso sistema local.

Parâmetro aplicável às chácaras.

Efeito dos quintais agroflorestais na paisagem do Oziel.
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questões

ECOLÓGICAS

geram

identificadas
Respeito à
Os
diversidade e
moradores do Oziel
preservação da Alves têm muito apreço pelo
fauna e flora
Cerrado e sua diversidade,
nativa
sabem e reconhecem a importância
da preservação da biodiversidade
deste bioma e da Natureza como
um todo. Também demonstram
interesse por estes
saberes.
Há
Consciência do
uma consciência
aumento em número
geral de que estão sendo
e profundidade dos
feitos cada vez mais poços
poços artesianos
artesianos e também cada vez
mais profundos, o que diminui
gradativamente a capacidade
de recarga do lençol
freático
Preocupação
Como foi exposto nesta
com a
recuperação de dimensão, o assentamento conta
com duas nascentes dentro de seu
nascentes
território, no entanto uma delas sofre os
descuidados de estar à beira da estrada. O
corpo d'água que se direciona ao rio Pipiripau
é atravessado pela DF-110 a uns vinte metros
de distância da sua nascente, prejudicando
a autoregulação da área alagada e
sofrendo com dejetos e carcaças
que são jogadas desde a
estrada
Registradas
atividades
predatórias

Durante a realização
deste trabalho, foram
registradas e relatadas atividades
predatórias de caça, extração de areia,
retirada de lenha e desvio de curso d'água
na Reserva Legal. Além disso, a montante
do rio Pipiripau há um intenso uso de
pivôs centrais, extraindo grande
volume de água do lençol que
lhe abastece.

parâmetros
resultantes

rados por
ilust

símbolos

Prática comum
Observação dos
entre o povo do campo,
padrões de
que merece ser mantida e
distribuição das
aprimorada por
espécies vegetais, e do
conhecimentos
aparecimento da
relacionados.
fauna.

Estímulo ao
Diante da preocupação
uso coletivo de
dos assentados com a intensa
poços
retirada das águas subterrâneas, este
artesianos parâmetro procura mostrar que é possível
o compartilhamento de poços artesianos,
seja entre vizinhos diretos (como já é feito)
ou por organização dos grupos, com divisão
de gastos e benefícios (como acontece
entre os grupos 1 a 5, com o poço do
antigo proprietário)

$

É
Sinalização
recomendada
a
e estímulo ao
instalação
de
sinalizações
cuidado com as
que chamem a atenção dos
nascentes
passageiros e moradores locais para
a existência de um recurso natural e
que deve ser preservado. O mesmo
pode ser feito para as demais
áreas de preservação.

Fiscalização
coletiva de
atividades
predatórias

Tendo dito que há uma
consciência de preservação da
biodiversidade e que os moradores se
indignam com atitudes que vão contra esta
preservação, este parâmetro visa estimular a
fiscalização já feita por alguns, que pode ser
associada à denúncia aos órgãos ambientais
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA;
Agência Reguladora das Águas ADASA; e Polícia - civil e
militar)
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ambientais

geram

identificadas

parâmetros
resultantes

Consciência
dos perigos das
queimadas
É de
conhecimento de todos que
o período da seca no DF preocupa
quanto aos riscos à incêndios, ainda mais
quando intencionais. No assentamento, não é
diferente, sendo muito comum a propagação do fogo
pelo pasto seco, e favorecido pelo vento e solo quente,
sendo desagradável à sua população, que, em geral,
tem consciência dos riscos e perdas, sejam elas
econômicas ou ambientais. Por falta de recursos,
alguns queimam resíduos de colheitas e podas,
além do pasto quando desejam preparar o
terreno para outros plantios; também
queimam o lixo, que não é
recolhido na região.

Resíduos
sólidos
acumulados em
algumas chácaras
e estradas
O
recolhimento dos lixos
residenciais não é feito nem pelo
Estado nem por cooperativas ou
moradores locais, consequentemente, seu
tratamento também não ocorre. Foi observado,
durantes este trabalho, a técnica de se queimar
o lixo residencial (prática muito comum no meio
rural) em buracos profundos (1m), para evitar
o alastramento do fogo. No entanto, esta
prática ainda é prejudicial à saúde e
ao meio ambiente, não sendo
aconselhada.

88

os por
ilustrad

símbolos

Formação de
$
Brigada Local
A
contra
distância
e
a limitada
incêndio
capacidade do Grupamento de
Bombeiros de Planaltina em atender a todas as
demandas da região, principalmente no período seco
do ano, nos alerta para necessidade de uma Brigada
Local de combate à incêndio, sendo necessária, portanto, a
articulação de cursos e treinamentos, assim como de
materiais de combate à incêndio. Planaltina conta com um
Centro de Treinamento dos Bombeiros, além do 9º
Grupamento já citado. Ainda, a formação de um grupo
local possibilitaria a organização de mutirões para fazer
aceiros logo após o final da estação chuvosa (pois o
solo ainda está úmido), que devem ser feitos
no fim de tarde ou à noite, para
maior controle do fogo.

Central de
Reciclagem
Nem
tudo que está descartado
pelas chácaras é inutilizável, sendo
possível organizar esse lixo seco em espaço
comunitário de coleta de recicláveis, de modo que
se torne um ponto acessível aos assentados para a
busca de materiais, além de facilitar aos coletores
públicos o recolhimento dos excedentes já separados.
Como código espacial, esta Central poderá funcionar
como uma cooperativa (podendo servir à região do
Pipiripau, por exemplo) ou como um almoxarifado,
sendo que na primeira opção gera-se renda e
na segunda demanda-se por uma
organização coletiva de cuidado
com o lugar.

$

Preferência
por adubação
orgânica

A
adubação orgânica é a
mais utilizada no assentamento,
quando sabidas as técnicas de preparo de
adubos e/ou quando acessíveis à compra, e
ainda é insuficiente para a demanda dos
agricultores (principalmente quando não são
possíveis os critérios já ditos). Apesar de haver casos
de utilização da cama de frango disponibilizadas
pelas granjas da região (estabilizadas com
formol, tornando-se impróprio ao uso
agrícola), é importante ressaltar seu uso
associado a outros adubos, dando
volume ao composto

Projetos de
reflorestamento
com acompanhamentos falhos
O
assentamento recebe
projetos de reflorestamento desde
sua implantação, porém seus moradores
relataram, em diversos contextos deste
trabalho, a frustração com o futuro desses
projetos, sem o devido acompanhamento de
técnicos, sem pagamento da mão de obra local, sem
incentivo e apoio à organização dos moradores
para o cuidado compartilhado, entre outros
motivos. Além do processo falho, muitos
alegaram que incêndios criminosos foram
extremamente prejudiciais às áreas
reflorestadas.

Demanda
por Viveiros
locais

A
demanda por
mudas nativas e de espécies
de produção rentável é alta,
mesmo havendo doação e trocas
entre moradores, e de ser uma
prática comum o aproveitamento de embalagens para o
preparo de mudas.

Central de
Compostagem

Diante da grande
demanda dos que utilizam a
adubação orgânica, dos que têm este
interesse, e no intuito de criar mais
oportunidades de transição para este tipo de
adubação; este parâmetro projetual pretende
centralizar e sediar o trabalho comunitário de
compostagem, podendo receber restos orgânicos
das chácaras locais e de cidades vizinhas
(parcerias com restaurantes, condomínios,
etc), gerando renda e possibilitando o
acesso ao adubo por parte dos
agricultores

Reflorestamento com
manutenção
compartilhada

A
sugestão dada pelos
próprios moradores foi de se
dividir cada área reflorestada pelos
vizinhos diretos a ela, de forma que cada
um se responsabilizasse por sua área,
mesmo sendo de apropriação coletiva.
Assim, este parâmetro é também um
código articulador, no sentido de que é
necessária a organização dos
moradores para que o
projeto prossiga.

Viveiro
Comunitário de
Espécies
Nativas Este
parâmetro projetual visa
atender à demanda por um Viveiro
de Espécies Nativas, criando condições
mais equipadas para a produção de mudas
para reflorestamento local, produção para
extrativismo e eventual comercialização à
agricultores da região. Os Quintais Agroflorestais
que foram co-evoluindo no assentamento
poderiam ser banco de sementes e mudas
tanto para este objetivo como incluídos
como dispositivos remunerados pelo
programa Produtores de
Água.

$

$

$

89

Área de APP
(grota) demanda por
projeto específico de
reflorestamento

A
maior Área de Proteção
Permanente, onde se encontra o
galpão comunitário do assentamento,
sofreu um processo intenso de perda de sua
massa vegetal, como foi visto nesta dimensão de
análise. A área tem registros de alagamentos, que
foram canalizados por grotas ainda na ocupação
do antigo fazendeiro, sem nenhum cuidado
quanto sua vegetação. Há indícios históricos
de que a área fora uma grande vereda,
como contam os estudos da
expedição Cruls, de 1892.

reconhecimento
dos oleirões e
barraginhas como
potencial e
benéfico
Desde a época do antigo
proprietário desapropriado, todo o
território do assentamento teve sua
topografia manejada de acordo com suas curvas
de nível, formando os oleirões. Estes elementos,
assim como as barraginhas, são reconhecidos e
mantidos pelos agricultores do Oziel, com poucas
exceções, sabidas suas vantagens na prevenção de
erosão e contenção das águas da chuva, para sua
lenta infiltração no solo. No entanto, estes
elementos estão pouco arborizados e não
apresentam outras funções que as
já apresentadas.
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Recuperação
da APP com
plantio de
$
gramíneas
nativas Tendo em vista o
conhecimento técnico e prático de
experiências de recuperação do Cerrado como
vem acontecendo no Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, este parâmetro projetual trata da
iniciativa de se recuperar áreas dominadas por espécies
invasoras (na APP em questão estão a braquiária e o
capim andropogon, ambos de oigem africana), com o
plantio de muvucas de sementes beneficiadas de espécies
como o arbusto amargoso e o capim-flexinha
(presentes no assentamento), para o combate às
invasoras, junto a sementes de espécies
arbóreas de crescimento rápido, médio e
lento.

Arborização
de oleirões e
barraginhas

Uma das funções que
podem ser somadas aos oleirões
(também chamados de murundus, por
alguns), é a função de barreira de vento. Como
já foi dito, o vento é uma condição inconveniente na
maioria das vezes, seja para o plantio, para a
irrigação ou para as moradias, e a grande quantidade
e altura dos oleirões permitiria uma densa arborização perene, criando grandes e sequenciais barreiras
de vento, sempre respeitando a sucessão de
extratos vegetais e seus múltiplos usos. O
controle do vento leva também ao
menor uso de água na
irrigação
Inserção de
Swales nos
oleirões e
Os
barraginhas
swales são canais de
infiltração associados a curvas de
nível, que consistem em escavações
longas e niveladas com o objetivo de
armazenar água e sedimentos no solo. No
caso do assentamento, este parâmetro
projetual pretende ser um complemento aos
oleirões no intuito de fazer com que a água
permaneça por mais tempo no solo,
sendo essencial sua implantação
junto à arborização (item
anterior).

Uso de
métodos
diversos de
irrigação

Os
sistemas de gotejamento, microaspersor e
mangueira microperfurada são
amplamente conhecidos e utilizados
entre aqueles agricultores que já
extraem água de poço artesiano
(principalmente), e também
observamos o uso de aspersores
em horários de sol a pino
entre outros.

Descarte das
águas residuais
diretamente
sobre o solo

A
consciência pelo reuso
da água é mais comum que
pelo correto tratamento da água
para sua reutilização. Na grande
maioria das chácaras observamos o
descarte das águas de pias de cozinha,
chuveiros e máquinas de lavar
diretamente sobre o solo, resultando
em ineficiente aproveitamento
das águas usadas.

Todas as
chácaras estão
dentro da delimitação de
Bacias de Captação para
Abastecimento Público
(PDOT, 2009)

A
partir do mapa de
Problemáticas Ambientais do
Plano Diretor de Ordentamento
Territorial do DF (PDOT, 2009), todas as
chácaras do assentamento estão dentro da
delimitação de Bacias de Captação para Abastecimento Público, por se tratar, o rio Pipiripau, de
um rio represado para abastecimento de
Planaltina e Sobradinho, e sua área de
recarga (Área de Recarga de Manancial)
se estende por quase todo o
território do assentamento.

Estudo e
prática de
irrigação mais Sabemos que o acesso à
econômica e
água para a produção de
ecológica
alimentos é uma realidade
explicitamente desigual no assentamento, e,
por tabela, às infraestruturas de irrigação.
Portanto, um esforço coletivo em encontrar
tecnologias apropriadas às suas realidades de
recursos e interesses poderia criar mais
oportunidades de acesso à irrigação. A
produção conjunta, em áreas coletivas,
pode poupar esforços para irrigação
e gerar um excedente
econômico.
Implantação
de Círculos de
Bananeiras e Bacias
de EvapotranspiDiante da grande
ração
demanda dos que utilizam a
adubação orgânica, dos que têm este
interesse, e no intuito de criar mais
oportunidades de transição para este tipo de
adubação; este parâmetro projetual pretende
centralizar e sediar o trabalho comunitário de
compostagem, podendo receber restos orgânicos das
chácaras locais e de cidades vizinhas (parcerias
com restaurantes, condomínios, etc), gerando
renda e possibilitando o acesso ao adubo
por parte dos agricultores
cooperadores.

Implantação
de reservatórios
de água da chuva
para todos Diante da condição de
recarga de manancial da região,
devem ser incentivados todos os métodos
de captação de água da chuva, como forma
de propiciar o acesso à água para irrigação, e
também desestimular o uso contínuo das águas
subterrâneas (poço artesiano). Este parâmetro
projetual pretende, portanto, a inserção de
todos os agricultores em tecnologias
apropriadas para a captação de
água da chuva.
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04.fatores
territoriais

Ação humana sobre o ambiente natural na paisagem do trajeto ao assentamento Oziel Alvel III.

D

ando continuidade ao diagnóstico espacial do Oziel, partimos para
a dimensão territorial, onde os fatores artificiais do espaço, como os
denomina Milton Santos (2014), poderão ser aqui compartilhados.
Os fatores artificiais da paisagem, para Santos (2014), são quase todos
os elementos observados, posto que os espaços naturais, mesmo que não
tocados pelo homem, são, ainda, objetos de “preocupações e de intenções
econômicas ou políticas” (SANTOS, 2014). Por esta leitura, nossos fatores
ambientais, expostos anteriormente, deveriam estar também aqui, já que as
áreas de preservação têm sua origem na interpretação e ação do homem sobre este território. No entanto, isto não foi suficiente para a fusão de fatores,
posto que os territoriais, em especial, pressupõem que a vida em sociedade
tem “uma multiplicidade de funções [...]. Quanto mais complexa a vida social,
tanto mais nos distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um
mundo artificial” (SANTOS, 2014).
A complexidade das funções sociais existentes no assentamento, pouquíssimo
se assemelha à complexidade urbana, apesar da reprodução de costumes e
de tipologias construtivas das cidades. A particularidade rural indica outras
formas de organização espacial, provocando diferentes formas ocupação
e interação do homem com o meio. Ainda que a complexidade de funções
sociais do meio rural, para Santos (2014), seja menor que a complexidade
social urbana, acredito que o olhar sistêmico sobre o território, mesclando os
fatores ambientais a estes territoriais, poderá apresentar-nos a complexidade
de funções (de socioeconômicas a ecossistêmicas) dos elementos e formas
rurais, mostrando que a integração da paisagem rural artificial à paisagem
natural é altamente complexa.
Ainda, é preciso destacar que este diagnóstico, dividido nas dimensões de
Sachs (2000), não teve base em um censo ou levantamento socioeconômico
mais recente, tendo sido, os dados aqui atualizados, obtidos por diálogos
informais e/ou pelas atividades, além de breves levantamentos de parceiros
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(Rede Bartô, Aprospera, Núcleo de Agroecologia – UnB). Porém, ainda são
maioria os dados obtidos (talvez já muito defasados) da EMATER (2013) e
de Coelho (2014), sendo a primeira a maior contribuidora, já que tem base
no IDCR (Índice de Desenvolvimento Comunitário Rural), espécie de censo
voltado ao diagnóstico (também em dimensões) das condições de desenvolvimento rural. Neste censo de 2013, a EMATER registrou a estimativa de 528
moradores no assentamento, o que representava, naquele ano, uma média
de 3 habitantes por família. Se considerarmos esta mesma média para nosso
recorte espacial, as 100 chácaras corresponderiam a, aproximadamente, 332
pessoas (lembrando que a média tem referência em dados de cinco anos
atrás). Ainda que para este trabalho não tenha sido possível a realização de
um questionário ou censo para a devida atualização dos dados demográficos
e socioeconômicos locais, acho importante dizer que os agricultores do Oziel,
e demais técnicos, profissionais e estudantes, devem promover um novo censo
local, atualizando os dados socioeconômicos, culturais, e de produção desta
comunidade, para que o planejamento local esteja sempre apropriado e
equilibrado às condições existentes.
Quando introduzimos as dimensões de Sachs (2000), no início deste caderno,
comentamos a existência das dimensões Políticas (Nacional e Internacional).
Por mais que não tenham sido aprofundadas aqui, vale ressaltarmos a
articulação política existente entre os agricultores, sendo aprimorada desde o
acampamento do MST (em 2002), quando o fortalecimento mútuo pela luta
por sobrevivência e produção alimentar obteve, no movimento dos sem-terra,
o porto seguro para sua futura emancipação e conquistas próprias. Gradativamente, a organização social e política no assentamento se fortaleceu com
a criação da Aprospera, em 2016, associação que tem promovido a organização horizontal, participativa e co-criativa na comunidade, estabelecendo
mecanismos de mutirões de trabalho, assembleias, encontros celebrativos,
participação em seminários e em reuniões com representantes estatais, etc,
Sede do assentamento Oziel Alves III, primeira construção comunitária.

para o empoderamento local.
O assentamento, porém, tem sido utilizado de “ninho político” desde a chegada dos agricultores na área, sendo este fato observado pelas promessas infraestruturais de políticos a eles
feitas, a mim relatadas durante visitas. Da fase de acampamento, seu Di relata este processo
de chantagem e conflito de interesses políticos:
“O Roriz teve dois mandatos com nós aqui dentro, e não fazia nada por nós
a não [ser] querer voto! (...) De noite nós tava bem aqui nesse canto que
nós estamos, (...), chegou um oficial de justiça trazendo a ordem do juiz de
Planaltina pra tirar nós daqui. Ai deu pra se tirar um nome pra assinar aqui,
mas como nós não tinha mais unidade nessa época [a frente do MST havia
sido expulsa], quem teria que assinar era o Go, ou o Ti ou seu Él, que foi as
pessoas que nós escolheu pra poder correr atrás das coisas. (...) Mas igualmente nós tava aqui, nós era ninho de político. Na hora que eles vinham
querer o voto, eles vinham no ninho aqui apanhar o pintinho e ganhar a
política e pronto [no sentido de que nada mais era feito]”. – Relato de seu Di,
na primeira atividade deste trabalho.

A significativa condição espacial das longas distâncias entre casas, além da alta demanda de
trabalho em cada chácara, dificulta a organização constante e permanente no assentamento,
mas não por isto seus agricultores deixam de se perceber como “grupo organizado com
o objetivo de produzir alimentos”, como vimos no capítulo 02. A comunidade local tem,
estimulada pelos registros de violências sofridas na época de acampamento (abuso policial,
chantagem política, ameaças de fazendeiros vizinhos), uma consciência coletiva de luta de
classe, trabalhadora, campesina, e que, ciente de seus direitos e deveres na sociedade, fazem
da carência de equipamentos públicos e comunitários, o revigoramento das relações coletivas
e de conquistas comuns, que não se resumem aos interesses e mobilizações das associações
legais, mas que se complexificam numa organização independente.
Assim, expostas as observações das questões políticas do Oziel, seguiremos nossa análise
espacial pela Dimensão Territorial, seguida das dimensões Social, Econômica e Cultural,
nesta ordem.
Vista do assentamento, desde o alto de uma de suas estradas.

Venda de melancias, nas proximidades de Planaltina (DF).

dimensão territorial
Como já vimos, o assentamento se encontra em Planaltina
(DF). As primeiras movimentações para a formalização desta
como Região Administrativa, se deram desde a emancipação
política, em 1892, da vila de Mestre D’Armas da grande
fazenda (na época já consolidada como cidade) Santa Luzia
– hoje Luziânia (JACINTHO, 1979 apud MENDES, 2009). Mas
Paulo Bertran, em seu livro História da Terra e do Homem no
Planalto Central (2011), afirma que datam de 1741 as sesmarias de Manoel de Barros, e que uma delas compreenderia
desde o atual norte da Fercal, até a Chapada do Pipiripau.
Além desta, o território vigente de Planaltina já esteve também
sob a posse do capitão Domingos Pereira de Brito (Sítio do
Sobradinho) e de Manoel d’Almeida, ainda na década de
1740 (BERTRAN, 2011).

Comparativo de população na década de 1960 e 1970. Fonte: Sinopse preliminar do Censo Demográfico do
Distrito Federal, de 1970.

1970

R.A.

TOTAL

1960

URBANO

RURAL

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

DISTRITO
FEDERAL

141.742

538.351

271.0 95

267.2 56

516.896

259.3 77

257.5 19

21.455

11.7 18

9.7 37

PLANALTINA

4.651

21.932

11.2 35

10.6 97

18.484

9.2 81

9.2 03

3.448

1.9 54

1.4 94
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Vista da BR-020, chegando ao assentamento, visto na paisagem do canto
esquerdo. À direita é vista uma fazenda de grãos.

Originária das instalações de bandeirantes em busca de cristais no Centro-Oeste, a região se deparou com a primeira expedição para a implantação
da futura Capital Federal (já em 1892), feita pela Comissão Cruls (BERTRAN,
2011). Com a mudança definitiva da capital do Rio de Janeiro para cá,
começaram intensas migrações dos nordestinos que lá moravam, posteriormente somados a seus familiares e conterrâneos que vinham em busca de
trabalho e prosperidade. A cidade passou a expandir aos milhares, chegando
a 21.932 habitantes em 1970 (IBGE, 1970).
Desde a divisão do DF em Regiões Administrativas, em 1964, Planaltina é
sede da RA VI, a maior do DF, “com área de 1.537,16 km², dos quais 28,96
km² compõem a área urbana, e 1.508,20 km², a área rural” (COSTA, 2011
apud EMATER, 2013), com população estimada de 189.412 habitantes
(CODEPLAN, 2015).
Para a realização da Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios (PDAD)
em 2015, a CODEPLAN fez um levantamento em que apenas os domicílios
urbanos foram quantificados, o que não nos traz dados precisos para nosso
trabalho, pois os moradores do Oziel Alves III já estavam em domicílios

Vista de uma das áreas comunitárias do assentamento, contornada pela estrada local.

DOMICÍLIOS
R.A.

OCUPADOS

TOTAL
Total

Urbano

Rural

VAGOS

DENSIDADE
MÉDIA POR
DOMICÍLIOS
OCUPADOS

FECHADOS

DISTRITO
FEDERAL

117.406

100.867

96.7 06

4.1 59

13.9 94

2.5 45

PLANALTINA

4.778

4.063

3.3 96

667

641

74

5
hab/domicílio

Área e população rural de Planaltina e do Distrito Federal estimada, em 2000. Fonte: PDOT, 2009.

rurais na data. No entanto, algumas informações se assemelham à vida no
assentamento, como a origem da população: em 53,51% dos casos, ser o
próprio DF, e dos demais, 55,18% provem do Nordeste, principalmente do
Piauí; e 23,16% do Sudeste, com maioria absoluta dos imigrantes vindos de
Minas Gerais (CODEPLAN, 2015).
A migração ainda é muito comum, principalmente dos familiares que acompanham alguém em busca de emprego, mas hoje tem sido menos frequente
que nas décadas anteriores, principalmente entre 1960 e 2000, anos em
que os registros de suas chegadas são exorbitantes (CODEPLAN, 2015).
Atualmente, a migração maior se dá entre as Regiões Administrativas, com
originários de Sobradinho (40,81%), do Paranoá (10,56%), e do Plano Piloto
(9,47%), sendo só este último caso menos ou sequer representativo no Oziel.
Em vista dos recursos ambientais da região (expostos no capítulo anterior),
Planaltina é uma das regiões administrativas de maior importância agrícola,
histórica, natural, hídrica do DF, porém seu meio rural está cada vez mais
tomado pelos latifúndios, dispersando produtos tóxicos sobre a agricultura
familiar por meio de aviões, e da ação natural do vento e das chuvas, que
levam aqueles resíduos às produções próximas. Além disso, a falta de regularização fundiária de muitas das pequenas propriedades impede a muitos
agricultores a participação em programas de crédito rural, entre outros,
dificultando o acesso a recursos que qualificam e protegem o solo, o ar e a
água dos agentes químicos, como mudas e sementes para barreiras naturais
de vento (arbustos e árvores de alta densidade vegetal, que, plantados em linhas, podem garantir a produção de alimentos protegidos da ação do vento),
adubos orgânicos, sistemas de tratamento de água, etc.
O levantamento da CODEPLAN (2015), mostra, também, que a situação
fundiária do DF, sendo Planaltina um caso representativo, é de muita desi-

gualdade: pouco mais da metade das propriedades são minifúndios
(de até cinco hectares), no entanto as grandes propriedades – que
são 6,2% das propriedades de 100 a menos de 200ha – ocupam
mais de 70% da área do DF (EMATER, 2013; MDA/INCRA, 2012;
CODEPLAN, 2015). E ainda, a forte pressão urbana da RA VI acaba
por ocupar lotes públicos, muitas vezes; e os lotes particulares que são
desapropriados para os empreendimentos imobiliários, em geral, são
pequenas e médias propriedades, o que intensifica a desigualdade
fundiária rural, além de reforçar as distâncias campo-cidade.
Quanto ao parcelamento dos aproximados 2187 hectares do território do Oziel Alves III, os lotes estão distribuídos em formato de raios
de sol, dando ao assentamento um particular desenho de estradas e
áreas comunitárias. Parcelado pelo INCRA em 2012, atendeu a 168
famílias, com chácaras de 13ha, aproximadamente, organizadas
em 16 grupos. Hoje, segundo dona Ve (secretária da APRACOA),
temos por volta de 180 famílias, nas mesmas 168 chácaras, porém
com 5 a 9 hectares, diferença esta que representa a área de Reserva
Legal obrigatória de cada chácara, que neste caso, foram somadas
e, por decisão coletiva, transferidas aos redores da Reserva Legal do
assentamento.
A situação fundiária atual ainda é de concessão de uso. O INCRA,
responsável por tal, estava fazendo uma fiscalização dos moradores
para levantar vendas e arrendamentos, durante a realização deste
trabalho. O que preocupa a alguns moradores é a possibilidade de
que o órgão tome alguma atitude a respeito das cercas e divisões dos

mapa de uso da terra na região
administrativa de planaltina - df
Grandes Áreas Rurais
Vegetação Nativa Remanescente
Pequenas Áreas Rurais
Área Urbana
Represas, Lagos, Lagoas e Rios
Mineração e Áreas Degradadas
Assentamento Oziel Alves III
FONTE: CODEPLAN. Agricultura Familiar no Distrito
Federal. 2015, com alteração na categorização do
território do assentamento.
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lotes, modificando a situação atual, já consolidada. Isto seria um desrespeito, a nosso ver, posto que não foi o órgão que mediu e colocou as
estacas, e sim os próprios moradores que o fizeram “na corda”, como
relatam, e suas ocupações se deram de acordo com o poder aquisitivo
de cada família. “Por que iam querer alterar isso agora, quatro anos
depois dos contratos?”, perguntam, cientes das chantagens e ameaças
que possam ser feitas.
É importante dizer que alterações dessa dimensão acarretariam em
conflitos entre moradores e entre estes e os órgãos governamentais,
além de desestabilizarem suas fontes de renda. O mais correto seria
o INCRA agilizar a definitiva documentação de posse da terra, lhes
permitindo maior garantia de vida e trabalho.
Referente à moradia, os dados podem não refletir a realidade rural,
como acontece com os serviços de limpeza urbana, iluminação pública,
esgotamento, etc. Mas o contexto urbano é refletido pelo PDOT (2009),
que, diante da demanda por moradia e regularização fundiária, prevê
um adensamento da região. No entanto, haveria de se compreender as
origens e interesses de tais empreendimentos, o que exigiria um estudo
com este foco.

Termo utilizado
pelo IBGE para
designar aos
desempregados
que desistiram
ou pararam
de procurar
emprego.

Quanto às fontes de renda dos moradores da sexta RA, quase 90%
trabalha com Serviços – Comércio, 34,27%; Serviços Gerais, 15,99%;
Administração Pública (DF), 13,25%. Mesmo tendo a maior área rural
do DF, Planaltina abriga apenas 1.525 trabalhadores da categoria
Agropecuária (CODEPLAN, 2015), que por serem habitantes urbanos,
são também chamados de boias-frias (SANTOS, 1988). É possível
Ampliação da BR-020, na região de Sobradinho, vizinha à Planaltina.

que a população rural não alcançada pela pesquisa seja suficiente para a
demanda restante do setor, mas este dado nos sugere um processo intenso de
mecanização da agricultura. O censo agropecuário da EMATER, de 2016, nos
confirma isto com os dados de que as três maiores culturas da região, tanto
em área quanto em produção, são o sorgo, o feijão e a soja, respectivamente, cuja mecanização (facilitada pelos fatores ambientais já expostos), mesmo
que onerosa, garante menor demanda de recursos humanos. Fernandes
(2004) afirma que os boias-frias “estão em movimento decadente por causa
do desemprego estrutural, gerado pela mecanização da agricultura e a informatização da indústria e do comércio”, o que indica, ainda, que no contexto
atual de maior desemprego e aumento de “desalentados”, esses boias-frias
(que surgem do
êxodo rural), tendem a retornar ao campo em busca de sua recomposição
financeira, o que pode ser notado no retorno de filhos adultos às chácaras de
seus pais, no Oziel.
Há ainda, no PDAD, o levantamento da participação em sindicatos, conselhos
e entidades, a fim de ter parâmetro quanto ao engajamento da população. E
é inexpressivo - menos de 3%! Sequer as reuniões e campanhas nas escolas
captam muito mais que 10% daquela (CODEPLAN, 2015). Ainda assim,
compreendo a falta de engajamento generalizado ao observar que boa parte
(40,35%) dos residentes da Planaltina urbana trabalha no Plano Piloto (CODEPLAN, 2015), o que significa o translado diário e exaustivo pela BR-020. A
via registra números elevados de acidentes de trânsito nesse mesmo trecho, e
hoje passa por ampliações – das vias, apenas, não de transportes modais. O
cansaço físico do transporte público – 51,68% utiliza o famoso baú – somado
ao trabalho doméstico, construtivo e de serviços gerais, faz da mobilização
comunitária, política, autônoma, uma luta por si só!

Acampamento Roseli Nunes, nas proximidades do Oziel, nas margens opostas do rio Pipiripau.
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No meio urbano, o levantamento da CODEPLAN (2015) constatou que
nenhuma das categorias de equipamentos públicos – arborização, ciclovia,
jardins e parques, espaços culturais – tem presença de mais de 30% nas áreas
adjacentes aos domicílios entrevistados. O que, somado às últimas questões
expostas, dificulta ainda mais a apropriação da população pelos espaços
públicos e comunitários. Contudo, não são inexistentes os movimentos culturais presentes em Planaltina e Mestre D’Armas, tendo desde iniciativas locais
como a Guerra do Flow (batalhas de rap na rodoviária local), a movimentos
regionais como o Comitê de Cultura e Luta, com expressões locais a partir de
saraus. Temos ainda a Casa de Cultura Carlos Marighela, associação política
de moradores, com ações de bibliotecas de rua; o Bar do Chacal, no beco
dos proletas, também como ponto de encontro de saraus de resistência; em
teatro está o grupo Via Sacra, no morro da capelinha; e, em defesa do centro
histórico de Planaltina, está a Associação dos Amigos do Centro Histórico de
Planaltina (AACHP), como nos mostrou o trabalho de Natália Côrtes.
Nas margens do urbano-rural, e no meio rural precisamente, atuam os
movimentos por moradia e por terras, MTST (Movimento dos Trabalhadores
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Sem Teto) e MST (Movimento dos Trabalhadores sem Terra), respectivamente.
Quanto às ocupações do MST, além do Oziel, temos o Pequeno William e o
Márcia Cordeiro Leite, de assentamentos conquistados em Planaltina, além
dos acampamentos (ainda em disputa pelo território ocupado) Roseli Nunes
(bem próximo ao Oziel) e 8 de Março, por exemplo.
Os serviços de educação oferecidos na região, e utilizados por jovens e crianças do Oziel, são o Centro de Ensino Fundamental Núcleo Rural Pipiripau II,
localizado a 6km do assentamento, o Centro de Ensino Fundamental Cerâmicas Reunidas Dom Bosco (raio de 16 km), e o Centro de Ensino Taquara, que
atende a todas as modalidades de ensino básico.
No que se refere aos serviços de saúde, os agricultores do Oziel consideram
a oferta pouco acessível. Mesmo com um posto de triagem médica localizado
ao lado da escola do Núcleo Rural Pipiripau II, que fica mais próximo, porém
ainda distante para pacientes debilitados, o posto não tem capacidade
de atendimento para pacientes em estado mais grave, o que obriga aos
agricultores locais buscarem atendimento em Planaltina e Sobradinho, ou até
mesmo no Hospital de Base de Brasília. Diante disto, é importante frisar a
pouca disponibilidade de transporte público na região, passando pelo interior
do assentamento somente os ônibus escolares, que buscam as crianças na
porta de suas chácaras nos dias de aula e em horários específicos. Mesmo no
fim de semana, quando o transporte público é ainda mais escasso, é possível
conseguir passagem no transporte executivo que vem de Formosa (GO), na
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BR-020, ainda que a espera seja prolongada, a passagem seja bastante inacessível (mais
de R$ 15,00), e a parada do motorista não ocorra em uma parada de ônibus específica
(costumam atender aos passageiros que beiram a estrada).
As condições de isolamento de serviços, então, geram demandas mais específicas aos
agricultores do Oziel, como a inserção destas infraestruturas, assim como de um posto de
segurança pública, dentro ou nas proximidades do assentamento, como vimos no capítulo
02 (Diagnóstico Participativo). Mesmo que, a respeito da segurança, não tenham sido a mim
relatados casos de violência e/ou furtos no local, eles reconhecem a demanda como forma
de prevenir os crimes de incêndio provocado, de caça e extração de recursos naturais da
reserva, além da segurança das chácaras.
Quanto à organização espacial dos agricultores no território, os padrões radiais e de
“escama de peixe” do desenho das chácaras, permitiu uma ocupação, em geral, voltada aos
núcleos comunitários. Alguns casos em que as chácaras estão próximas às estradas, seus
agricultores decidiram sua instalação em pontos mais acessíveis a estas estradas. Isto permite
uma relação de segurança comunitária, regida pelo cuidado da vizinhança. Outros aspectos
territoriais serão compreendidos pelas demais dimensões de análise.
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dimensão social
O desenho do parcelamento, em formato de raios de sol (ou
“pedaço de pizza”, como o chamam no Oziel), e escamas
de peixe, permite que as relações de vizinhança se tornem
mais próximas que outras tipologias de desenho, porque
permite mais interações entre lotes, áreas comunitárias, área
de reserva e/ou APP. Como foi explicado na introdução deste
caderno, esta tipologia é mais conhecida como Agrovila, e
pressupõe que haja interesse no uso coletivo de determinadas
áreas. Hoje, as áreas comunitárias estão ainda em processo
de apropriação pela comunidade local, como veremos.
Segundo a EMATER (2013), o assentamento tinha, em 2013,
50% de homens e 50% de mulheres, sendo os jovens de 16
anos a maioria dos moradores. Hoje, a proporção entre os
gêneros possivelmente é a mesma, mas, contados os cinco
anos que se passaram e não consideradas as possíveis
evasões, são os mesmos jovens, hoje com 21 anos, maioria
no local. Inclusive, a maioria dos moradores são jovens e
adultos (até 50 anos), considerada a diferença temporal da
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Infográfico para os dados de gênero da população do Oziel, obtidos
pela EMATER, em 2013.
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15,7%
21 a 30
anos

Gráfico demográfico, com base
nos dados obtidos pela EMATER,
em 2013, somados os cinco anos
que se passaram, e desconsideras
mortes, nascimentos e evasões.

Vista de chácara do grupo 14, com casa em adobe, quintal agroflorestal,
e demais elementos do cotidiano de seus moradores.

pesquisa pros dias de hoje. Isto possivelmente indica que há uma demanda
de inserção deste grupo em iniciativas locais de trabalho remunerado, e
poderia incentivar uma rede de serviços entre os assentados do Oziel, criando
meios para que esses jovens permaneçam no campo e evitando o êxodo rural
provocado pela busca por empregos.
Ainda assim, temos de procurar entender as razões do desinteresse da
juventude nos temas e práticas do campo, estabelecendo canais de diálogo
que sejam propositivos em atender suas demandas. Porém, há de se reconhecer que os que hoje têm 15 a 25 anos, foram as crianças que nasceram e
cresceram junto com o Oziel Alves III, e que, diante da presente carência de
equipamentos culturais, esportivos ou de lazer em todo o assentamento, não
tiveram estímulos criativos e de pertencimento local suficientes, posto que não
existe nada ali que desperte uma identidade infantil ou jovem, que lhes crie
afetividade com o território. Seria valioso, então, um trabalho conjunto com
a juventude do Oziel, público pouco cativado neste trabalho, que estimulasse
a criação de espaços “só de crianças”, já que todo o assentamento talvez
represente, àquelas crianças, “espaço de adulto”.
Para não dizer que não há, em absoluto, qualquer equipamento comunitário
no assentamento, todas as áreas comunitárias contam com um simples campo de futebol, mas que não são muito utilizados pela falta de infraestrutura
Campo de futebol daÁrea Comunitária nº 09, cujo modelo
é replicado nas demais áreas comunitárias. Ao fundo, na
tenda, são realizados cultos católicos aos sábados.

Escolar passando no interior do assentamento, buscando crianças.

básica como banheiros, áreas sombreadas, iluminação para
uso noturno, bancos ou mesas. As únicas construções dessas
áreas são voltadas às reuniões e cursos aos agricultores e
aos cultos religiosos. A sede do assentamento, sua primeira
construção de uso coletivo e que acolheu as reuniões e
celebrações na época de acampamento, ainda hoje carece de
energia, água e sanitários, mas não por isto deixa de ser um
ponto de encontro. A Aprospera, a associação mais atuante
no local, tem também uma sede em área comunitária, que foi
inaugurada em abril deste ano, prestando as condições básica para o uso coletivo deste espaço. Portanto, os mobiliários
esportivos e equipamentos para uso comunitário se constituem
demandas para o Oziel.
Como vimos na dimensão anterior, não há escolas ou equipamentos de ensino no assentamento, sendo uma demanda
específica de seus moradores, possibilitando o acesso a
adultos também. Contudo, mesmo que tenham sugerido
em atividade a construção de paradas de ônibus para as
crianças, esta demanda se mostrou ineficiente para este público, sendo melhor utilizada se voltada a todos os públicos e
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posicionadas ao longo das vias expressas (DF-110 e BR-020),
que são as pistas onde passam os transportes públicos. Não
há nenhum sistema de transporte comunitário dentro do assentamento, a não ser a articulação de caronas entre vizinhos,
para evitar a fadiga das longas distâncias, que não inibem o
andar a pé nem em bicicleta, meios muito utilizados no Oziel.
O assentamento é composto, hoje, por um universo de
pessoas bastante diverso em termos socioeconômicos, cujas
condições de moradia demonstram tal disparidade. Não foi
sempre assim, os primeiros a chegarem à antiga fazenda, em
2002, ocuparam a beira da DF-110 junto ao MST, num grupo
que somou por volta de 600 pessoas, que ali permaneceram
por seis meses, em 70 m² de barraco de lona e/ou madeirite,
estipulados dentro de 2 ha por família (EMATER, 2013). Ou
seja, à medida que as famílias foram se instalando e criando
condições para permanecerem, as desigualdades de acesso e
oportunidades foram se tornando mais notáveis.
Desde as primeiras visitas ao local observamos tais diferenças,
no intuito de identificar diferentes padrões de vida. De fato, há
algumas discrepâncias: chácaras com piscina, casas de dois
Agricultor circulando no interior do assentamento em bicicleta.
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andares, carros de passeio, que coexistem com casas ainda em madeirite e
lona, com telhas de amianto. Estas diferenças, no entanto, estão distribuídas
pelo assentamento sem segregações - o que é comum nas cidades, e
sugerem um avanço, no que tange o desenvolvimento comunitário (EMATER,
2013).
Ainda assim, não podemos deixar de chamar a atenção para os riscos estruturais das moradias precárias, como os riscos de destelhamento, incêndio,
etc, já bem conhecidos por seus moradores, mas também para os riscos de
saúde. A pouca ventilação no interior de algumas casas, o teto baixo, sistema
hidráulico com problemas e fiações expostas são condições presentes e que
sujeitam seus moradores a dificuldades respiratórias, a choques, ou acidentes
mais graves inimagináveis. Por isto, torna-se necessária a aplicação da Lei
11.888/2008, que garante a assistência técnica pública e gratuita de profissionais Arquitetos e Engenheiros para a melhoria e adequação das moradias
às condições mais confortáveis e seguras, dentro dos aspectos estéticos e de
uso de seus moradores. Isto pode ser cobrado a órgãos do governo (como
a Secretaria de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, e a Companhia
Habitacional – CODHAB), mas também pode ser cobrado aos grupos de
extensão acadêmica ou a estudantes, em geral, daquelas categorias. Neste
sentido, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da FAU/UnB, o
CASAS (Centro de Ação Social em Arquitetura e Urbanismo), vem fazendo
este trabalho desde 2002, e é um canal para quem busca por melhorias no
espaço em que vivem, seja ele residencial, comercial, urbano, rural, coletivo
ou particular.

Casas dos agricultores do Oziel Alves III.

Por mais que os aspectos citados possam levar ao entendimento de que o
Oziel oferece pouca qualidade de vida, esta é assimilada por seus moradores
desde outros pontos de vista, que consideram a soberania alimentar, a
qualidade ambiental produzida por eles, mas, principalmente, pela posse da
terra. Ainda que muito tenha que ser feito para uma vida plena no campo, as
qualidades vividas hoje são respostas adaptativas aos desconfortos de quinze
anos atrás.
Outro aspecto importante que deve ser destacado é a forte participação das
mulheres nas atividades do assentamento, e igualmente nas deste trabalho.
Assim como o Programa Minha Casa Minha Vida, o INCRA também priorizou
as mulheres para o registro das chácaras, o que lhes dá mais segurança e
autonomia da propriedade, além de lhes garantir outros acessos formais a
projetos e financiamentos. Compromissadas com as demandas do assentamento, são elas que formam a atual direção da APRACOA, assim como
são as grandes articuladoras da Aprospera. Esta mobilização feminina é de
grande importância para a identificação de problemas sociais locais, como
vimos no capítulo 02, trazendo suas preocupações a respeito do alcoolismo
entre seus maridos, da falta de brincadeiras para suas crianças, da saúde de
seus familiares, etc.
Assim, a população do Oziel Alves III carece de diversos equipamentos
comunitários e sociais, que possibilitem o desenvolvimento das capacidades e
potencialidades locais, mas que devem ser planejados e construídos de forma
harmoniosa entre todos, garantindo que esses equipamentos sejam apropriados aos contextos de seus usuários, e assim tenham por eles apreço.
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dimensão econômica
Até aqui, espero que alguns aspectos econômicos já tenham sido absorvidos,
mas, como foi exposto no capítulo 03, a economia que envolve a maioria dos
agricultores de nosso recorte espacial se estabelece em torno à agricultura.
Quando foram assentados, 91% das famílias do Oziel sobreviviam com renda
de até um salário mínimo, e dependiam de Bolsa Família para complementar
a demanda familiar (EMATER, 2013). À época, os principais sistemas produtivos eram “as lavouras anuais de sequeiro, o chamado ‘cultivo das águas’
ou ‘de verão’”, onde se destacam, ainda hoje, o milho, o feijão de corda, as
abóboras, cabaças e maxixe, “além das lavouras de mandioca” (EMATER,
2013, p.179).
As dificuldades de produção já apresentadas, principalmente de transporte,
de acesso à água e de falta de mão de obra (com a juventude migrando para
áreas urbanas), são, ainda nos presentes dias, responsáveis por considerável
perda de produção (REDE BARTÔ, 2017), fora o fato de que sem produção
local, esses agricultores têm de buscar trabalhos urbanos ou, quando possível
a quem emprega, em chácaras locais ou fazendas vizinhas. Em 2013, a
EMATER (2013) registrou que 52% dos homens e 12% das mulheres do Oziel
tinham que trabalhar, no mínimo, três meses do ano fora da própria chácara,
alguns levando seus filhos menores de 14 anos (5% dos filhos), dados lamentáveis, mas que merecem ser atualizados, uma vez que, a Rede Bartô (2017)
identificou um nicho de mercado para a comercialização de produtos orgânicos. Isto confirma que, desde que foram assentados, os agricultores vêm
buscando meios e se articulando para a comercialização de seus alimentos
produzidos com consciência agroecológica. Dentre os mais produzidos, nas
42 chácaras levantadas pela Rede, a abóbora representa 10,4%, a mandioca
9,2%, e as hortaliças constituem a maioria.
Frente a gradual inserção do Oziel nas redes de comercialização local e
regional, é necessária a apreensão dos meios produtivos locais para que
ela ocorra de forma apropriada e não seja prejudicada pelos grandes
Produção de mandioca, consorciada à produção de maracujá
(também muito comum no assentamento), na chácara de dona Ro.

produtores, cujos aparatos técnico-científicos potencializam e
beneficiam a produção. Considerando que vivemos a “fase da história
humana [que decorre] do domínio das ciências e das técnicas (SANTOS,
2014), em que a produção em larga escala tem sido cientificamente
testada e implementada, assessorada por tecnologias, também de
alta demanda científica, e que, como vimos, tem sido essa “revolução
científica” a propulsora da mecanização e inserção de tecnologia no
campo, o acesso à tecnologia apropriada é um aspecto importante de
análise local.
Assim, o acesso a tecnologias de beneficiamento, segundo a Rede Bartô, é inexistente no Oziel, e por isto quase a totalidade de seus produtos
são comercializados in natura, já que as ferramentas de trabalho são,
em geral, manuais e artesanais. Neste sentido, a Oficina Internacional
de Desenho e Co-criação de Tecnologias com Comunidades (CCB), articulada por uma série de grupos de produtores, técnicos e acadêmicos
(dentre eles a Aprospera, o NEA/UnB e a Embrapa), foi essencial para
o estímulo à criação e aprimoramento de tecnologias apropriadas à
produção orgânica e agroecológica local. Realizada no final de setembro deste ano, tive o privilégio de poder participar (é uma oficina mais
restrita à comunidade local, sendo poucos os participantes técnicos e
acadêmicos), e co-criar, junto a outros três agricultores e um agrônomo,

Segundo Mandel
(1980 apud
SANTOS, 2014,
p.20) a fase
moderna a que
se refere Milton
Santos, em
minha citação, é
por ele chamada
de “terceira
revolução
científica”.

À esquerda, seu Wi expõe seu primeiro
protótipo de semeador de sementes pequenas,
no caso, cenoura e beterraba. À direita,
canteiros agroecológicos de hortaliças.

Diagrama da metodologia
utilizada no CCB, para a criação
de tecnologias apropriadas.

uma mesa de processamento de mandioca. A oficina tem uma ótima didática, com diversas
dinâmicas e muito planejamento, e foi apoiada com equipamentos e ferramentas de qualidade, que ajudaram nas invenções, além do suporte financeiro para a compra dos materiais
do protótipo (R$400,00 por protótipo). Além disso, traz uma série de experiências de outras
oficinas como esta, realizadas em comunidades rurais em outros países (a oficina no Oziel,
simultânea a outra em Paracatu (MG), foram as primeiras no Brasil), expondo as invenções
resultantes: debulhador de milho (fusão de experiências na Tailândia e no Peru), e o método
e ferramenta de produção de carvão (Haiti). Outros inventos, como a bomba d’ água manual
(criada em Paracatu-MG), o carregador/fonte USB à energia solar, e a caixa de abelhas (para
meliponicultura), foram também expostos e repetidos por nós.
Mesmo que as ferramentas de trabalho dos assentados não sejam de alta tecnologia, o
CCB demonstrou que os agricultores do Oziel têm um potencial de alta criatividade, e que,
fornecidas as ferramentas adequadas para a fabricação de suas benfeitorias tecnológicas e
estimulada a troca de experiências, os agricultores podem vir a criar ferramentas que tornem
seu trabalho mais eficiente, menos desgastante e mais apropriado aos produtos e condições
específicas. Mas, sabidas as condições locais, o CCB conta com um momento expositivo

Participação coletiva na criação dos protótipos
do CCB no Oziel. Fotos de Gustavo Peixoto.
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em seu cronograma, em que os grupos
articuladores convidam representantes de
suas instituições e de outras entidades,
além da comunidade local, a prestigiarem
a apresentação dos inventos prototipados
em seis dias de atividade.
Em nossa Feira, foram expostos, além da
mesa de processamento da mandioca
(idealizada por conta dos longos períodos
e da grande mão de obra necessária para
o descascamento, limpeza, corte e/ou
ralação da mandioca, para sua valorização
no mercado); dois plantadores de sementes
pequenas (cujo princípio era evitar os
agachamentos, e por sua vez os problemas
de coluna, do exercício de plantio em
canteiros de 1m de largura e vários de
comprimento, considerando as perdas e
ineficiências da prática atual); e, por último,
uma carreta de recolhimento de palha
(cuja demanda se dá pelo intenso trabalho
que há hoje, nas práticas agroecológicas
e agroflorestais, na cobertura de canteiros
com matéria orgânica, prática que mantêm
umidade e nutrientes no solo. Um de seus
idealizadores estima que 60% do trabalho
da produção agroecológica está justamente
na manutenção desta cobertura de solo).
Além destes inventos, foram iniciadas as
pesquisas e experimentos com as folhas e
fibras da bananeira (árvore muito utilizada
em SAF), por haver surgido o interesse na
produção de embalagens e/ou acessórios
deste recurso, mas o grupo não conseguiu
se manter presente ao longo da oficina. Ao
final da exposição, foi feita uma reunião
para que se articulassem redes e convites
de investimento e apoio a estas criações,
sendo a Embrapa e o NEA/UnB as duas
entidades que assumiram esse compromisso, oferecendo, respectivamente, o apoio
tecnológico e científico necessário.
Protótipos criados na oficina
CCB, na ordem do texto.
Fotos de Gustavo Peixoto.

Além de oficinas como esta e dos mutirões, que estabelecem uma
rede de cooperação mútua, em algumas visitas ao assentamento
pude perceber a rede de trocas e economias internas do assentamento, por meio de diárias de serviço na lavoura, fretes, serviços
de aragem, etc. Isto se mostrou ainda mais presente nas chácaras
cuja produção já tem destino certo, como é o caso das famílias que
comercializam por meio das CSAs, Comunidades que Sustentam
a Agricultura. Este modelo de comercialização tem por objetivo
estimular mais a cultura do apreço ao alimento e à produção de
qualidade, que à real monetarização de cada alimento, consistindo
no financiamento direto e mensal ao e à produtora rural, por parte
de um grupo articulado de pessoas, resultando em cestas semanais
de 10 a 15 itens. Hoje, no Oziel Alves III, existem 10 CSAs, que
possibilitam o acesso a melhorias na qualidade de vida destas
famílias, e das pessoas que por elas são empregadas. Contudo, a
diária de um trabalhador no campo, quando questionada a uma das
agricultoras de CSA, é de R$50,00, podendo ser melhor remunerada
de acordo com a evolução econômica deste modelo de produção,
que busca também a valorização do trabalhador rural.

Ao lado, visita de
integrantes da CSA Boa
Vista, dos agricultores El
e Wi, do assentamento
Oziel Alves III. Abaixo,
alguns itens entregues nas
cestas semanais. Fotos de
autores desconhecidos,
obtidos em grupo de
Whatsapp da Aprospera.

Lembro que
a maioria da
variedade
produtiva
daqueles
canteiros
agroflorestais
antes mostrados,
vai para a mesa
dessas pessoas
que participam
das CSAs
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nome da csa * locais de convivência * AGRICULTORES

CSA Esperança
* Adm.. do Lago Norte-CA5
* Deonei e Elisândia
CSA Bela Vista
* Emater-DF
* Elisangela e William
CSA Madre Terra
* Esc. Vivendo e Aprendendo-SGAN 604
& ANA-SIA Trecho 4
* Dorvalina e Pedro
CSA Doce Vida
* Esc. Vivendo e Aprendendo-SGAN 604
* Edson e Vanessa

CSA Sonho de Deus
* ISPN-SHCGN 709
& ANVISA-SIA Trecho 5
* Sebastião

CSA Brotos d’Água
* Agência BRB-SCS
& ADASA-antiga Rodoferroviária
* Inês e Sandro

CSA Deusa da Abundância
* Clubeterapia-SHIGS 913/713
& Café Objeto Encontrado-SCN 102
& Cond. Ville de Montagne-Lago Sul
* Deuseli e Robemário

CSA Doraci e Dionísio
* ANA-SIA Trecho 4
* Doraci e Dionísio

CSA Semente na Terra
* Agência BRB-SCS
* Nilda e Dona Zezé

CSA Canto Verde
* Agência BRB-SCRS 509
* Quitéria e Valdecy

O levantamento da Rede Bartô (2017), ainda concluiu que as feiras convencionais, feiras orgânicas e agroecológicas, e vendas avulso em propriedades
ou por encomenda, são outros métodos de comercialização praticados no
local. A Rede, entretanto, fez sua pesquisa voltada à produção, não sendo
questionadas as atividades econômicas provindas do extrativismo nas áreas
de remanescente de Cerrado, sendo um potencial, como foi reconhecido no
capítulo 03. É possível, também, incluir o turismo ecológico, a comercialização
de artesanato, a colheita e comercialização de sementes nativas, entre outras
atividades, no circuito econômico local-regional, posto que os agricultores
do Oziel, são pessoas que estão sempre em busca de capacitações e novos
conhecimentos, podendo propagá-los localmente, principalmente aos jovens,
além de serem criativas na solução de tecnologias com recursos reciclados.
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Feira expontânea de alimentos dos agricultores
participantes do projeto de comercialização
da Rede Bartô, hoje realizada todo sábado na
portaria do condomínio Sarandir, em Planaltina
(DF). Fotos de autores desconhecidos, obtidos
em grupo de Whatsapp do projeto.

Muito comum no costume culinário do campo, o forno a lenha é um elemento importante na ciclagem de
recursos locais. Este da foto, foi construído com tijolo de adobe, técnica conhecida entre alguns agricultores.

dimensão cultural
Quanto aos simbolismos, a própria relação orgânica dos agricultores com seu meio ambiente
se constitui uma característica cultural. Mas além desta e das demais notadas até aqui, os
agricultores que participaram das atividades deste trabalho relataram com nostalgia as
lembranças das festas e celebrações da época de acampamento. Disseram que ainda hoje
se celebram algumas datas, como o Dia de Nossa Senhora, por exemplo, mas que não
envolvem a todos os moradores como as de antes. A religião, principal motivo dos encontros
de vizinhos nos fins de semana e feriados, é um aspecto marcante da característica local, sem
que ocorra de forma homogênea.

Altar construído
com as pedras
presentes no
assentamento,
por Sa, agricultor
local, na entrada
de sua chácara.
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Igreja evangélica, construída
na Área Comunitária nº 6.

Por mais que não tragamos dados assertivos quanto à proporção de adeptos de cada
religião, foram conhecidas pessoas adventistas, evangélicas e católicas, tendo apenas estas
duas seus estabelecimentos locais. Cultos destas três religiões são também realizados nas
casas de moradores, por rodízio. Ainda assim, alguns assistem seus cultos em Planaltina e
Sobradinho.
Quanto a grupos étnicos tradicionais,
foi levantado pela EMATER (2013)
que nenhum morador entrevistado se
identificou como pertencente a grupos
indígenas, quilombolas ou ciganos,
à exceção de um senhor, nascido em
1952, que recorda ter vivido sua infância
no Povoado Lage, um remanescente de
quilombo na antiga Fazenda Forte, nas
proximidades de Cavalcante (GO). Lá
tinham festividades como a congada,
em que os moradores faziam referência
aos tempos de império, com fantasias
de reis e rainhas, festas estas que não
se tem registro no assentamento. Estas
festividades, assim como os foliões
e cavalgadas, são reproduzidas em
culturas populares típicas do meio rural,
e espaços e infraestruturas para estes
eventos têm se tornado uma demanda
real aos agricultores locais.
Construção em adobe, na chácara de Sa.
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Além dos aspectos populares da
cultura, o assentamento abriga também
um muro de pedra, remanescente
de alguma construção do período
escravocrata do século XVIII, que merece
sua devida identificação e pesquisa
por órgãos como o IPHAN e demais
pesquisadores de patrimônios culturais,
porém não alcançada por visita neste
trabalho.
Visto o interesse da comunidade
em cuidar dos recursos locais e se
destacar como comunidade sustentável,
muitos têm o apreço (alguns por
necessidade, outros por hobby) pela
reutilização de materiais, madeiras de
móveis antigos ou quebrados, assim
como pneus, máquinas diversas,
embalagens e demais em semelhante
estado. Os agricultores da Aprospera,
muito envolvidos nessa proposta,
têm experimentado outras técnicas
construtivas, inclusive, aprimorando
conhecimentos anteriores de arquitetura
de terra (como as casas de adobe
ilustradas neste caderno).

Acima, banco
construído por Sa
com sobras de
madeira de móveis
antigos. Abaixo,
mutirão de construção
do banheiro
ecológico da sede da
Aprospera, na técnica
de superadobe.
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conclusões
O assentamento Oziel Alves, portanto, têm apresentado
condições territoriais, sociais, econômicas e culturais, cada
vez mais favoráveis ao desenvolvimento local sustentável.
Seus saberes locais, apoiados de capacitações técnicas e
de ferramentas, se tornam base de soluções inovadoras a
seus problemas produtivos. Outras conclusões serão melhor
detalhadas no diagrama que se segue. Assim como no
capítulo anterior, os símbolos de “atenção” tornam a aparecer,
e por isto os repito aqui, para facilitar a leitura:

$

Deve-se analisar os recursos, materiais e
humanos, disponíveis frente às demandas de
implementação, principalmente nos primeiros
meses.
Elemento que contribuiria para o fechamento
de um ciclo do nosso sistema local.

Parâmetro aplicável às chácaras.
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territoriais
identificadas

geram

O
PDOT (2009)
tem como
estratégia a criação
de um Pólo de
Agronegócio
O
documento é claro quanto ao
zoneamento da região de Planaltina, em
que todas suas zonas pautam o cuidado com os
recursos hídricos (respeitando sua capacidade de suporte), os
agroecossistemas e todas as qualidades ambientais existentes. No
entanto, quando traça estratégias de intervenção estatal no território,
acaba por beneficiar o modelo convencional de agricultura. Eles
descrevem que "o Trecho Mestre D’armas destina-se às atividades de
revenda e distribuição de máquinas de pequeno e grande portes e
equipamentos destinados à agricultura; assim como áreas de venda de
sementes, adubos e insumos para o produtor rural. O Trecho Arapoanga
destina-se à áreas de depósito e amazenagem, o que implica a construção
de grandes hangares, viveiros, estufas e/ou edificações que façam
referência a estes usos. Possuirá amplas áreas verdes que caracterizem
a área como um parque de negócios rurais, mas também um
espaço que possa ser usufruído pela comunidade do Distrito
Federal. Este trecho comportará ainda um centro de
desenvolvimento de tecnologias
agropecuárias.” (PDOT, 2009,
p.177)

ilus
trad

questões

por
os

símbolos

parâmetros
resultantes

De "Cidade do
Agronegócio"
para "Cidade da
Agricultura"

A
crescente transição aos modelos
orgânicos, agroflorestais e/ou agroecológicos
(tanto pelos benefícios intrínsecos como pelo aumento
de projetos de incentivo) na região de Planaltina tem nos
aberto a possibilidade de dar um maior estímulo para esta
transição, sugerindo uma discussão mais profunda com os produtores
rurais, tanto os pequenos como os grandes, a respeito da finalidade
daquele pólo. Este parâmetro sugere que, diante do interesse dos
agricultores do assentamento, assim como suas demandas por tecnologias
apropriadas, sejam observadas as movimentações políticas e territoriais que
precedem a construção deste pólo, no intuito de exigir do governo (por meio
da Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia - SEDICT, do Instituto Brasília Ambiental - o IBRAM, da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP,
ou até mesmo da Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais
e Sociais - CACI) um pólo mais inclusivo, que respeite a
diversidade de modelos agrícolas e exigências
técnológicas, assim como os ecossistemas
e seus serviços ambientais.
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Reserva Legal do
assentamento faz
parte da Zona Rural de
A
Uso Diversificado
partir do PDOT (2009) do
(PDOT, 2009)
Distrito Federal, concluimos que a
área de Reserva Legal coincide com a Zona
Rural de Uso Diversificado, que "objetiva
Trilhas e
reforçar a vocação rural da região, incentivando
Circuitos
usos intensivos e a verticalização da produção", que,
Ecológicos do
para tal, indica as diretrizes de diversifiação de
Oziel Alves
sistemas produtivos, o respeito à capacidade de
Diante da valorização daquelas
recarga dos corpos hídricos (tanto à captação
diretrizes em outros parâmetros, este visa
quanto ao recebimento de efluentes), a adoção
atender
ao conhecimento e interesse de alguns
de medidas de controle ambiental, e a
assentados
em
fazer trilhas e circuitos ecológicos nas áreas
adoção de novas tecnologias de
onde resiste o Cerrado preservado (Reserva Legal e Área de
irrigação.
Preservação Permanente), assim como nas chácaras, e nos registros
arqueológicos da construção de pedra, o objetivo deste código é promover o
turismo ecológico e consciente na região; promover a educação ambiental e a
permanência de conhecimentos locais entre os assentados; além de permitir
preservar e estudar o bioma Cerrado, já que o assentamento conta com os três
tipos de fisionomia do Cerrado - formação florestal, savânica e campestre. Além
disso, a transição agroecológica que vem acontecendo no assentamento tem
trazido empoderamendo aos agricultores para a prática de seus valores e
desejos, já coincidentes com as diretrizes da Zona Rural de Uso
Diversificado (PDOT, 2009). Portanto, a cobrança a órgãos como a
Secretaria de Turismo (SETUL) e Secretaria de Estado do Meio
Oziel está
Ambiente (SEMA) por financiamento e apoio é uma atitude
inserido na Subzona
plausível e que deve ser acatada pelo governo,
de Diversificação
diante das diretrizes de desenvolvimento
Produtiva e de Serviços
do DF
Ecossistêmicos 3
(ZEE, 2017)
Esta
subzona visa a
“manutenção da recarga dos
aquíferos, ao controle da contaminação das
águas superficiais, à preservação e recuperação de
áreas críticas para os Corredores Ecológicos e ao
fortalecimento de Atividades Produtivas de Naturezas,
prioritariamente, N1, N2 e N5 [Economia da
Conservação, setor primário e setor secundário da
economia, respectivamente], no âmbito da Área de
Desenvolvimento Produtivo VII (ADP VII) [Área de
Desenvolvimento Produtivo do Distrito Federal
que visa à “agregação de valor à produção
agropecuária existente e à redução do
êxodo rural]” (ZEE-DF,
2017)
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Articulação
com o governo por
apoio à produção e
$
O
manutenção
assentamento em questão,
ecológica
como já expomos, tem se inserido
gradativamente na Economia da Conservação
(atividade prioritária da diretriz proposta pelo ZEE),
além de a totalidade dos moradores trabalharem no
setor primário (2ª, na ordem de prioridades). Diante da
iniciativa do Governo Distrital de apoiar e financiar estes
setores na região de Planaltina, são importantes as
articulações de assembleias e reuniões entre agricultores,
tanto para valorizar suas atitudes com o território, quanto
para construir um planejamento da transição
agroecológica, estabelecendo as áreas prioritárias
para sucessão ecológica, plantios orgânicos e
agroecológicos, agroflorestas,
recomposição florestal, etc.

questões

ilustrados por

geram

parâmetros
resultantes

sociais
identificadas

demanda por
posto de saúde
dentro do
Ainda que a maioria da
assentamento
população seja de jovens, os que
mais dependem de terceiros, em
deslocamento, são os idosos, principalmente
quando doentes. Além disso, alguns moram
sozinhos e não têm a quem acudir em caso de
emergência, inclusive, os transportes públicos passam
duas vezes ao dia, pelas estradas que contornam o
assentamento. Ou seja, à medida que a família tem
menores condições de custear o deslocamento à
Planaltina e Sobradinho, para cuidados
preventivos, sobretudo, maiores chances
de demandar por um auxílio
local de saúde.

moradias
precárias
Como exposto na
dimesão social, as
condições de moradias são
diversas, e algumas moradias
apresentam problemas de
ventilação e iluminação
natural.

símbolos

$
Articulação
com
Considerando que o
instituições de parâmetro da horta medicinal
Saúde
comunitária seja uma medida
preventiva, no sentido de usar da medicina
natural para prevenir doenças, é necessário
que haja uma articulação com as instituições de
saúde (Secretaria de Saúde - SES), assim como
com a equipe do Ônibus Lilás (sugestão dada
na 1ª atividade) e o programa Médico em
Casa (que percorre a bacia), para
um pleno acesso à saúde.

Mandala
Medicinal
Comunitária

Tivemos relatos, em
diferentes momentos, de
verdadeiros remédios naturais ensinados
por senhoras e senhores do Oziel. Eles mesmos
colhem e preparam o remédio. O estímulo e
compartilhamento destas sabedorias promovem a
manutenção de uma cultura de raizeiros,
importante para a preservação da biodiversidade
de saberes e espécies, o que pretende ser
estimulado por este código espacial, onde
podem ser plantadas espécies
arbustivas e arbóreas.

$

A
demanda por assessoria
técnica de profissionais de
arquitetura e engenharia, que tragam
condições de moradia melhores é uma
realidade no assentamento. A Lei 11.888 (de
24/12/2008), que garante a assistência técnica
pública e gratuita daqueles serviços às famílias de
baixa renda, pode e deve ser cobrada aos órgãos
locais (Secretaria de Gestão do Território e
Habitação - SEGETH; Companhia
Habitacional - CODHAB) e às
universidades públicas e
privadas.

assistência
técnica de
arquitetos e
engenheiros

129

Brinquedos
para
Crianças
Diante da demanda e
consciência de oportunidades que
se desenvolvem a partir do brincar, na
infância, este é um parâmetro projetual que
pode e deve ser incentivado por todo o
assentamento. A construção coletiva, inclusive
junto às crianças, de brinquedos q desenvolvam
a coordenação motora, a elasticidade, o
equilíbrio, o senso de coletividade ao
compartilhar o brinquedo com
várias crianças, etc.

ausência de
equipamentos
Não
lúdicos
detêm nenhum
equipamento comunitário voltado
ao exercício físico e lúdico de crianças,
jovens, adultos e/ou idosos, mesmo sendo do
senso comum dos moradores a importância da
brincadeira em parquinhos infantis, e também
da importância dos adultos exercitarem o corpo
como não o fazem quando estão trabalhando.
Quanto aos idosos, a preocupação está na
saúde, demandando por
equipamentos como as PECs
(da NOVACAP).

Equipamentos
para Jovens

$

Este parâmetro
projetual consiste em equipar
os espaços coletivos de
arquibancadas e iluminação artificial
para os campos de futebol, além de
compor com equipamentos de interesse
deste público (trilhas de bicicross,
quadras poliesportivas,
equipamentos de
musculação, etc)

Equipamentos
para Adultos
e Idosos
Aqui, o parâmetro
projetual é fiel à demanda das
PECs, equipando as áreas coletivas
de pontos de exercício físico e saúde
corporal, além de jogos populares;
mas está também associado a outras
estruturas que podem sediar
eventos musicais e de
dança.
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$

$

territoriais
identificadas

geram

O
PDOT (2009)
tem como
estratégia a criação
de um Pólo de
Agronegócio
O
documento é claro quanto ao
zoneamento da região de Planaltina, em
que todas suas zonas pautam o cuidado com os
recursos hídricos (respeitando sua capacidade de suporte), os
agroecossistemas e todas as qualidades ambientais existentes. No
entanto, quando traça estratégias de intervenção estatal no território,
acaba por beneficiar o modelo convencional de agricultura. Eles
descrevem que "o Trecho Mestre D’armas destina-se às atividades de
revenda e distribuição de máquinas de pequeno e grande portes e
equipamentos destinados à agricultura; assim como áreas de venda de
sementes, adubos e insumos para o produtor rural. O Trecho Arapoanga
destina-se à áreas de depósito e amazenagem, o que implica a construção
de grandes hangares, viveiros, estufas e/ou edificações que façam
referência a estes usos. Possuirá amplas áreas verdes que caracterizem
a área como um parque de negócios rurais, mas também um
espaço que possa ser usufruído pela comunidade do Distrito
Federal. Este trecho comportará ainda um centro de
desenvolvimento de tecnologias
agropecuárias.” (PDOT, 2009,
p.177)

ilus
trad

questões

por
os

símbolos

parâmetros
resultantes

De "Cidade do
Agronegócio"
para "Cidade da
Agricultura"

A
crescente transição aos modelos
orgânicos, agroflorestais e/ou agroecológicos
(tanto pelos benefícios intrínsecos como pelo aumento
de projetos de incentivo) na região de Planaltina tem nos
aberto a possibilidade de dar um maior estímulo para esta
transição, sugerindo uma discussão mais profunda com os produtores
rurais, tanto os pequenos como os grandes, a respeito da finalidade
daquele pólo. Este parâmetro sugere que, diante do interesse dos
agricultores do assentamento, assim como suas demandas por tecnologias
apropriadas, sejam observadas as movimentações políticas e territoriais que
precedem a construção deste pólo, no intuito de exigir do governo (por meio
da Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia - SEDICT, do Instituto Brasília Ambiental - o IBRAM, da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP,
ou até mesmo da Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais
e Sociais - CACI) um pólo mais inclusivo, que respeite a
diversidade de modelos agrícolas e exigências
técnológicas, assim como os ecossistemas
e seus serviços ambientais.
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questões

ilustrados por

geram

parâmetros
resultantes

sociais
identificadas

demanda por
posto de saúde
dentro do
Ainda que a maioria da
assentamento
população seja de jovens, os que
mais dependem de terceiros, em
deslocamento, são os idosos, principalmente
quando doentes. Além disso, alguns moram
sozinhos e não têm a quem acudir em caso de
emergência, inclusive, os transportes públicos passam
duas vezes ao dia, pelas estradas que contornam o
assentamento. Ou seja, à medida que a família tem
menores condições de custear o deslocamento à
Planaltina e Sobradinho, para cuidados
preventivos, sobretudo, maiores chances
de demandar por um auxílio
local de saúde.

moradias
precárias
Como exposto na
dimesão social, as
condições de moradias são
diversas, e algumas moradias
apresentam problemas de
ventilação e iluminação
natural.

132

$
Articulação
com
Considerando que o
instituições de parâmetro da horta medicinal
Saúde
comunitária seja uma medida
preventiva, no sentido de usar da medicina
natural para prevenir doenças, é necessário
que haja uma articulação com as instituições de
saúde (Secretaria de Saúde - SES), assim como
com a equipe do Ônibus Lilás (sugestão dada
na 1ª atividade) e o programa Médico em
Casa (que percorre a bacia), para
um pleno acesso à saúde.

Mandala
Medicinal
Comunitária

Tivemos relatos, em
diferentes momentos, de
verdadeiros remédios naturais ensinados
por senhoras e senhores do Oziel. Eles mesmos
colhem e preparam o remédio. O estímulo e
compartilhamento destas sabedorias promovem a
manutenção de uma cultura de raizeiros,
importante para a preservação da biodiversidade
de saberes e espécies, o que pretende ser
estimulado por este código espacial, onde
podem ser plantadas espécies
arbustivas e arbóreas.

A
demanda por assessoria
técnica de profissionais de
arquitetura e engenharia, que tragam
condições de moradia melhores é uma
realidade no assentamento. A Lei 11.888 (de
24/12/2008), que garante a assistência técnica
pública e gratuita daqueles serviços às famílias de
baixa renda, pode e deve ser cobrada aos órgãos
locais (Secretaria de Gestão do Território e
Habitação - SEGETH; Companhia
Habitacional - CODHAB) e às
universidades públicas e
privadas.

assistência
técnica de
arquitetos e
engenheiros

símbolos

$

demanda por
locais de
trabalho e uso de
instrumentos
coletivos

Muitas famílias produzem
mandioca, e uma forma de
Casa da
beneficiar esse alimento, principalmente no
Mandioca
caso de pouco acesso à comercialização, é
produzindo sua farinha. Este parâmetro projetual é
o resultado da demanda específica de uma casa de
farinha (relatada pelos moradores que participaram
das atividades deste trabalho) somada ao invento do
descascador de mandioca (promovido pela oficina
CCB*), ou seja, a Casa da Mandioca reuniria todo
o processo de beneficiamento da mandioca
em um mesmo local, atendendo a
todos os assentados.

Os
moradores do
assentamento são pessoas bastante
ativas, que se não estão trabalhando, estão
construindo ou estudando algo que lhes ajude ser
mais eficientes em seus trabalhos. No entanto, nem
todos têm condições de se equipar para tal, tendo que
contar com o empréstimo e/ou aluguel desses
equipamentos por parte de vizinhos e associações. Além
disso, o trabalho coletivo é uma prática comum, quando
observamos os núcleos familiares, mas o mesmo
ainda não ocorre com tanta frequência entre
vizinhos (com exceção dos associados à
APROSPERA), mesmo sendo uma
prática elogiada por eles.

Tanques de
peixes como
forma de uso da
água da chuva
Uma das maneiras
encontradas para que a
produção de alimentos perdurasse
além do tempo determinado pelas
chuvas foi o tanque de peixe, presente na
grande maioria das chácaras, associados a
poços artesianos ou não. Esta prática,
além da produção de peixes, permite
a irrigação de áreas cultivadas
com a água rica em
nutrientes.

Casa da
O
Artesã e do
artesanato é outra
artesão
atividade muito presente no
assentamento, seja de forma comercial,
em especial com as flores e folhas do
Cerrado (em algumas feiras ou por
encomenda), ou de forma lúdica (como se
observa no interior de algumas casas). Esta
foi também uma demanda específica
durante as atividades que realizamos,
sendo portanto, um código
espacial.

$

$

Mesmo que a prática
demonstre
suas vantagens, os
Arborização
tanques,
em
geral,
ficam muito expostos
dos tanques de
psicultura ao sol e ao vento, diminuindo seu volume de
água por evaporação. Este parâmetro projetual,
indicado por alguns moradores durante as
atividades do trabalho, pretende controlar essa
evaporação com a plantação de árvores e plantas
que façam uma boa barreira de vento, sombra,
e que não tenham raízes que poçam
prejudicar a impermeabilização do
tanque.
Associação
Sistemas que
dos tanques à
integram
a produção de
sistemas de
aquaponia peixes com a produção de
alimentos hidropônicos (de alto
valor comercial), a aquaponia pode
ser aplicada em diversas chácaras,
associadas aos tanques,
exigindo menos insumos
externos

$
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questões

geram

culturais
identificadas

parâmetros ilustrados p or
resultantes

Consciência
de Luta pela
Terra

A
grande maioria dos
assentados do Oziel nunca havia tido
nenhuma propriedade imóvel, seja ela rural ou
urbana, mas sempre com o desejo de permanecer no
campo e trabalhar com a produção agrícola. A luta do MST,
portanto, foi imprescindível para a união e articulação dessas
pessoas, para que hoje tenham sua terra, mesmo sob concessão
de uso da terra, não tendo sua plena garantia. Mesmo que já
tenham sido realizados vários projetos de instituições como
EMATER, WWF, ADASA, Banco do Brasil, etc, além do fato de que
vários agricultores têm uma comercialização direta e constante
de seus produtos, a posse do título da terra é a garantia
mais importante. Esta situação não é exclusiva do
Oziel III, posto que, em geral, os produtores
da bacia do Pipiripau também lutam
pelo título definitivo.

Durante as atividades
deste trabalho, esta foi uma
Organização
descrição dada por eles mesmos,
em prol da
quando questionado o senso de
produção de
comunidade que têm, o que vem a alimentos
valorizar tudo que fazem, produzem,
além de justificar muitos dos
códigos sugeridos neste
trabalho.

mutirões
Prática comum entre
de trabalho
os associados da
APROSPERA, mas algumas
vezes por outros assentados, que
reconhecem nela o fortalecimento
comunitário, e a ajuda e
contribuições de
conhecimentos diversos.
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Oficialização
do posse da
terra
Ainda que seja de
responsabilidade política
(como já foi ensaiado na
promessa de um leilão, em 2013),
há de se sugerir a compensação
pelos benefícios ecossistêmicos
implementados nas chácaras
no período de sua
ocupação

símbolos

Divulgação
de cursos e
eventos é
concentrada

Nem todos no assentamento tem acesso a um celular ou à
internet, sendo a televisão o meio de
acesso à informação mais comum. Quando da
necessidade de divulgação de projetos, cursos e
eventos que possam ser de interesse de seus
moradores, os convites são feitos casa a casa, grupo
a grupo, ou são confiadas a alguns representantes que possam fazer este trabalho. Da mesma
maneira ocorre com a divulgação por
WhatsApp, nem sempre chegando a
todos no assentamento.

Rádio
Local

$
Durante a última atividade
deste trabalho, surgiu a ideia de se
montar uma rádio local, que pudesse ser
instalada em alguns postes de todo o território do
assentamento, para informes gerais e, eventualmente,
para celebrações. Já existe jurisprudência para a instalação
de rádios de baixa potencia, o que seria uma forma muito
interessante de fortalecimento comunitário. Ao mesmo, tempo
como todo processo comunitário, a governança tem que ser
constituída observando as necessidades do conjunto dos
moradores, seus ritmos de vida, valores. Essa lição vale
para a construção de uma radio comunitário ou um
espaço de troca de ferramentas. Projetos mal
desenhados acabam levando a
maiores conflitos.

No assentamento,
Cultos
encontram-se recintos
Religiosos
de cultos católicos e
evangélicos. Outras religiões
são cultuadas em sistema
de rodízio pelas casas
dos fiéis.

Procissões
e Festas
Religiosas

Alguns moradores
têm incentivado a
celebração de festas religiosas,
celebrando-as em suas casas,
muitas vezes. A Festa do Divino
Espírito Santo e do Dia de de
Nossa Senhora, são
exemplos disso.

Pistas e
estruturas
para foliões
Existe uma gama de
jogos e festividades
campesinas guardada nas
memórias e afetos de agricultores que
merecem ser resgatadas, e para isto
exigem infraestrutura mínima (de
iluminação, à área de descanso
dos cavalos em cavalgadas,
por exemplo)
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05. construindo
cenários
sustentáveis

S

e no ambiente urbano, a elaboração de projetos exige
uma mínima leitura da paisagem local, esta observação é
essencial no ambiente rural, porque sua transformação tem a
capacidade de modificar bruscamente as relações territoriais
existentes, dos aspectos fixos (de uso do solo, condições
ambientais, condições de moradia, etc.) aos aspectos em
movimento (relações comerciais, de transporte, de comunicação, etc.). A transformação do campo costuma ser mais
lenta que a da cidade, e os fatores ambientais e ecológicos
são determinantes nessa velocidade, sem que isto signifique
uma limitação ao seu desenvolvimento econômico, social e
tecnológico, a exemplo do Oziel.
A Arquitetura e o Urbanismo sempre foram disciplinas
voltadas à construção de futuro, trazendo ao planejamento
espacial os reflexos dos usos e desejos dos usuários no espaço. Isto é concretizado nos Projetos Arquitetônicos e Projetos
Urbanísticos, que, por meio de desenhos técnicos e ilustrações, simulam os cenários almejados. Entretanto, a interação
direta das pessoas com o espaço que habitam é, na maioria
das vezes, muito mais acertiva a seus desejos, e isto ocorre no
Oziel assim como em outras comunidades cuja precariedade
estimula a criatividade, principalmente quando profissionais
daquela disciplina se tornam ausentes às demandas destas
camadas mais populares.

Na página ao lado, mapa resumo
dos fatores locais básicos para
começarmos a projetar. Seria
importante, caso este mapa
seja utilizado como base para o
planejamento de uma chácara ou área
comunitária, etc, que sejam, ainda,
desenhados os fatores de segurança
e outros agentes externos de
interesse do objeto projetado, como
proveniência de animais, pragas, etc.
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fatores ambientais

Área de menor risco ao fogo

Áreas de vegetação
nativa preservada

Nascente

Ventos predominantes no
verão

Trajetória do sol, ao longo
do ano

APP

Pontos de maior altitude

Ventos predominantes nas
demais estações

Murundus
(curvas de nível)

Corpos Hídricos

elementos comuns

R.

pau
i
r
i
Pip

mido
Vento ú

10
D F- 1

BR-020

Construções

Estradas locais

Campos de Futebol

Outros caminhos locais

Tanques de psicultura
e/ou reservatórios
abertos

1.185 m

Sol no verão
1.115 m

ILUSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS SUGERIDOS
NO NÚCLEO
Nº 09
Barraginhas
Estradas federais e distritais

Sol no inverno

Grupos 01 a 05

Reserv
a

Legal

eco
s
o
Vent

Visto o domínio, por parte da comunidade do Oziel, de técnicas alternativas
e convencionais de construção, agricultura, saneamento, etc, e o constante
interesse por intervenções de baixo custo que melhorem suas condições de
vida e trabalho, acredito que a atuação nossa, de arquitetos e urbanistas, está
muito mais no apoio didático de técnicas que possam ser por eles apropriadas
e adaptadas a seus contextos, do que pelo oferecimento de projetos prontos,
ainda que considerem os fatores locais. Experimentando com eles e colocando
a "mão na massa", seria, inclusive, uma oportunidade de extensão acadêmica
mais imersiva, abrindo mais canais para a inovação consciente e sustentável.
Tendo tal compreensão, este capítulo pretende ser mais dinâmico. O que
segue após uma primeira proposta (pois não se trata de estagnarmos seu
planejamento territorial) de zoneamento das áreas comunitárias 06 a 10, é um
repertório ou uma chuva de ideias, que, de forma consultiva, sirva ao processo
criativo local. Somado ao registro de algumas das técnicas apreendidas pelos
agricultores, trago uma coleção de referências de alguns dos parâmetros sugeridos. Por fim, com estas mesmas referências, exponho uma, também primeira,
ilustração das demandas a mim especificadas ao núcleo nº 09.
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Sinalização e estímulo ao
cuidado com as nascentes

Inserção de Swales nos
oleirões e barraginhas

Formação de Brigada
Local contra incêndio

Implantação de
reservatórios de água
da chuva para todos

central de
reciclagem

Articulação com
instituições de Saúde

centro de formação
e troca de saberes

Central de
compostagem

Mandala medicinal
Comunitária

Banheiros ecológicos

Reflorestamento
com manutenção
compartilhada

Centro de atividades
infantis

pistas e estruturas
para foliões

Viveiro Comunitário de
Espécies Nativas

equipamentos
para jovens

Centro de
beneficiamento

Recuperação da APP com
plantio de gramíneas
nativas

equipamentos para
adultos e idosos

galpão de
armazenamento

Arborização de oleirões e
barraginhas

Centro de atividades
infantis

casa da artesã
e do artesão

códigos
Sugeridos
em Projeto

MAPA do zoneamento de potenciais atividades do
assentamento oziel alves iii
núcleo 06: potencial como centro de
atendimento às famílias do oziel

Reserva Legal (RL)
Área de Proteção Ambiental (APP)
Córregos
Áreas em novos projetos de reflorestamento
Plantações de Eucalipto
Plantações de Sistemas Agroflorestais (SAFs)
Quintais Agroflorestais
Casas e outras construções das chácaras

N06

Chácaras
Estradas Locais
Estradas Distritais

núcleo 07: potencial de recuperação de área
alagada e como centro de formação e de
reuniões

Estradas Federais
Canal construído antes do assentamento

N07

Oleirões arborizados (em curvas de nível)
Barraginhas lineares
Barraginhas circulares
Barraginhas lineares

0

500 m

®

N09

núcleo 08: potencial de reprodução do cerrado
rupestre e como centro de iniciativas
agroecológicas

núcleo 09: potencial de
celebrações e turismo ecológico
N08

N10

núcleo 10: potencial de recuperação hídrica
e como centro de comercialização do oziel

Escala Gráfica
100
300

Tanques de chuva e
psicultura

Sinalização e estímulo ao
cuidado com as nascentes
Na tentativa de ilustrar ideias que surgiram durante este trabalho, uma bem
específica a este parâmetro foi a de dona Do. Um trabalho integrado da
comunidade local, de profissionais parceiros e de um governo que vise garantir os serviços ecossistêmicos dos quais usufruimos, poderia corregir o erro
geográfico da DF-110, possibilitando, inclusive, que a Área Comunitária nº
10 seja um núcleo de beneficiamento e comercialização dos produtos locais.

N

0

Escala Gráfica
100
300

500 m
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$

formação de brigada
local contra incêndio

Deve-se levar em conta o interesse
real na participação desta brigada, pois o grupo precisará estar
disposto à comunidade local.
$

Como foi dito no capítulo 03 (Fatores Ambientais), sugerimos a articulação de
cursos e treinamentos de combate à incêndio, além da aquisição, por meio
de doações e/ou compra, dos equipamentes de segurança necessários, como
abafadores de chamas, bombas costais, etc. Contudo, algumas alternativas
podem ser (mais) praticadas com o intuito de prevenir a propagação do fogo
por grandes áreas cultivadas, reflorestadas e/ou preservadas.
A alternativa mais conhecida é a formação de aceiros, que são faixas que
limpamos no solo, retirando toda a matéria orgânica seca, altamente
combustível. Como vimos, o principal problema no Oziel é o domínio da
braquiaria no território, que com a pouca capacidade de manutenção, atinge
tamanhos de alto risco de propagação de incêndios. Este capim, ainda, tem
como característica própria o alto consumo de água e nutrientes, e quando
não atendida esta demanda (como em nosso caso), o solo fica extremamente
seco e quente, contribuindo com os fatores (ar, calor, combustível) do fogo.
Por isto, os aceiros do Oziel precisam seguir a proporção do seguinte gráfico:

capim seco
de 1m

Ainda temos, dentro das tipos
de aceiros, os aceiros verdes,
que são "plantios de árvores
ou arbustos sempre verdes e
pouco inflamáveis" (SAMPAIO,
2015). Como exemplo de
plantas que tiveram sucesso
nesta função, temos a Copaíba
(como já citada, por ser oleífera), o desmódio (Desmodium

0,5m

aceiros de 2m

4m

Toda e qualquer espécie inserida no
ambiente deve ter seu potencial de
propagação avaliado previamente,
para não criar desequilíbrios nas
espécies já presentes no local.

ovalifolium, leguminosa rasteira parecida ao carrapicho), o
amendoim forrageiro (Arachis
pintoy) e o abacaxi (que
também pode ter a função
de cerca viva). Dentro desta
alternativa, as faixas limpas de
matéria orgânica podem variar
entre 5 e 50 metros.

vegetação
preservada

canteiros
agroecológicos
aceiros de 5m

146

50m

Ilustração (no gráfico)
de Claudio Leme.

Mesmo que sejam expostas estas alternativas, e no intuito de encaminhar à
formação da brigada local, qualquer agricultor ou agricultora que se arriscar,
de forma preparada, a conter o fogo, deve prezar primeiro por sua segurança. Logo, alguns trajes obrigatórios devem ser expostos aqui:

capacete e
óculos
luvas,
também de
algodão
roupas de
algodão,
confortáveis e
resistentes
Materiais
sintéticos nunca
devem ser usados no combate
ao fogo.

O capacete pode
ser substuído
por chapéu de
algodão ou
couro

botas de couro
O mais importante é que os pés estejam protegidos de animais peçonhentos
(que fogem do fogo) e do calor. Portanto, as botas com partes metálicas
devem ser evitadas.

central de compostagem
Sem aprofundar nas questões químicas (podendo ser
melhor aportada por outros profissionais), a compostagem é, basicamente, o processo de decomposição da
matéria orgânica (restos vegetais e animais frescos), por
microorganirmos, que resulta em adubo para o cultivo
agroecológico. Outra forma de produzir adubo de ótima qualidade é pela decomposição feita por minhocas,
no sistema denominado minhocário. Uma característica
marcante nos diferentes processos de compostagem é
que devem ser respeitadas suas etapas, seu ciclo.

$

Deve-se levar em
conta os recursos
humanos
demandados por
esta atividade,
principalmente
no início de
cada técnica de
compostagem.
Este parâmetro
contribuiria com
o fechamento do
ciclo de insumos
orgânicos do
assentamento.
Este parâmetro
pode ser
aplicado em
cada chácara.

$
A compostagem em caixas é
um modelo bem conhecido,
sendo utilizado por alguns
agricultores do Oziel. Consiste
em três caixas iguais com
base de tijolos ou troncos
(permitindo a circulação
de ar), em que cada uma
abrigará um estágio do
composto, num ciclo de 10
dias (CRUZ et al, 2006).
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o

o mínim

a cada semana, OS MESMOS PAUS FINCADOS
PARA A CONTENÇÃO DAS CAMADAS, PODEM
TER SUAS TEMPERATURAS verifiCADAS, que
deverão ser altas enquanto tiver
matéria em decomposição

2,5 m

râmetr
é um pa

M DE TE

RRA

estrume ou restos orgânicos

Galhada e resíduos orgânicos
grosseiros

15

cinzas de madeira ou poeira de
carvão vegetal
matéria vegetal e folhagem de
adubos verdes

15 cm 3

1,5 m

5x

CA

E 10 C
MADA D

ENTRE 3 E 4 MESES, O
MONTE PODERÁ SER
USADO DIRETAMENTE
COMO CANTEIRO
PARA CULTIVO

O modelo de compostagem acima,
com suas etapas descritas, merece
a avaliação dos agricultores do
Oziel, posto que este elemento
poderia cumprir a função de
barreira de vento, além de se tornar
um canteiro mais confortável de
cultivar hortaliças, depois de pronto
o composto. Fonte: CTA, 2008.

2m

No minhocário ilustrado à direita, referencio
um modelo, que foi desenhado por agricultores
e pesquisadores no estado de São Paulo, com
seus recursos abundantes, também abundantes
no Oziel: garrafas PET e terra. As quatro
divisões são referentes às etapas de manejo do
sistema, permitindo a migração de minhocas de
um estágio a outro, liberando o recolhimento
do húmus pronto. Fonte: FUNASA, 2013.

Outra característica, que acaba por se tornar
uma demanda, é a atenção necessária à
temperatura e à umidade do composto. No
caso das decomposições sem minhocas,
o composto merece umidade e deve estar
quente. Quando com minhocas, estes seres
não costumam gostar de
ambientes muito umidos
e quentes. De qualquer
maneira, a umidade ideal
para o uso do composto
pode ser compreendido
na imagem ao lado.
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Níveis de umidade no substrato: (1) muito
seco; (2) muito úmido; (3) umidade adequada.
Fonte: SCHIEDECK et al, 2006.

1

2

3

preservação da biodiversidade
$
$

$

$

Estes três parâmetros estão diretamente relacionados, e suas
respectivas iniciativas devem estar embasadas na organização
comunitária mais próxima à área que se pretende cuidar. A
criação de mudas e o processo de acompanhamento que se
segue a médio prazo após o reflorestamento, demandam
muita atenção. Mas vale a reflexão sobre os benefícios de se
ter uma estrutura comunitária voltada a recuperação florestal,
diante da enorme demanda ecossistêmica de hectares a
serem reflorestados no Cerrado e seu respectivo mercado de
sementes.

Deve-se levar em conta a
organização e o compromisso
comunitário para o cuidado a
longo prazo, além das parcerias
técnicas necessárias para um
melhor planejamento.
Este parâmetro contribuiria
com o fechamento do ciclo
de reprodução de espécies
bem adaptadas localmente.
Este parâmetro
pode ser aplicado
em cada chácara.

Assim, algumas possibilidades foram refletidas, durante curso
que fiz junto a agricultores do Oziel, sobre que métodos
adotar para recuperar as áreas invadidas pela braquiária
(capim africano), principalmente nas APP, e algumas soluções
surgiram, sendo viáveis suas aplicações, como o caso do
plantio em muvucas (técnica indígena que mistura sementes

Capim flechina (Echinolaena inflexa).
Muito encontrado no Oziel, é um
capim de alto valor de mercado,
pois cada floração produz uma
média de duas sementes boas para
reprodução, o que demanda muita
mão de obra. Fonte: Alexandre
Sampaio em curso de coleta de
sementes, em outubro de 2018.
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de diferenes espécies e estratos), e com foco nas gramíneas e arbustos, principalmente o amargoso e o capim flexinha, muito comuns no assentamento, e
que possuem características combativas ao domínio daquele capim. Ainda, os
elementos retentores de água (barraginhas e oleirões), merecem ser associados aos canteiros de reflorestamento.
De qualquer maneira, é importante frisar a importância do conhecimento a
respeito das características das espécies vegetais nativas do Cerrado, cujas
raízes, folhas, flores e frutos se desenvolveram para permanecerem vivas por
todo o período seco que enfrentam, e também respeitar a classe sucessional
de cada espécie. Não deixemos de buscar o apoio técnico de biólogos, engenheiros florestais, entre outros profissionais, para encontrarmos as espécies
mais adequadas aos sistemas de recuperação vegetal.

Arbusto
amargoso
(Lepidaploa
aurea),
abundante
na produção
de sementes
e importante
espécie para
recuperação
de áreas
degradadas.
Fonte:
SAMPAIO,
2015.
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elementos de drenagem e captação

Diante da alta demanda por água no assentamento, algumas
intervenções merecem ser experimentadas o quanto antes, a
fim de aproveitarmos os recursos já existentes de captação e
retenção de água. As barraginhas e os oleirões, principais elementos locais que cumprem estas funções, têm características
outras que facilitam pequenas intervenções que ampliariam
suas funções. As barraginhas, por exemplo, retêm toda a
água da estrada, e algumas delas estão dentro de chácaras,
oportunando sua conexão com outros elementos como açudes
e tanques. Já os oleirões, que cruzam todas as chácaras e
áreas comunitárias, além de reterem água, em alguns casos
alcançam uma altura de 2m. Assim, podemos fazer deles
extensos corredores de vegetação alta e perene associados a
canais de drenagem (swales). A vegetação densa e alta nestes
elementos poderiam ser um dos primeiros experimentos,
sendo associados a capins entre outras pioneiras de início,
pois esta medida contribuiria para a diminuição da perda de
umidade do solo pela ação do vento, principalmente, ideia
esta que já havia sido registrada por Coelho (2014).

área
cultivada

Este parâmetro
pode ser aplicado
em cada chácara.
Este parâmetro
contribuiria para um
ciclo renovável das
águas do Oziel.
Os primeiros
investimentos para a
aplicação de alguns
destes parâmetros,
costumam ser mais
onerosos, mas
pretendem ser mais
econômicos a médio
e longo prazo.
$

área de
recepção

Fonte: ANSCHUTZ
et al, 2005.

b

a
canal/
swale

a: cultura com maior necessidade de água
B: cultura com menor necessidade de água

b

a

perfil de umidade do so

lo

canal/
swale
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espécies arbóreas
altas e perenes

espécies frutíferas
e fixadoras de
nitrogênio

espécies de
extrato baixo

água
drenando

Fonte:
permaculturenews.
org. Acesso em
15/10/2018

As barraginhas também podem ser associadas a swales, melhorando a drenagem da água captada. Na verdade, todos
os elementos podem ser associados entre si, e quanto mais
o são, mais complexo e mais oportuno de obter rendimento
é nosso sistema. Assim, vamos expondo alguns exemplos de
técnicas de manejo e tratamento da água, para que sejam
estudados e apropriados da maneira mais adequada pela
comunidade local.

juncos

bambus
Fonte: CRUZ
et al, 2006.

lirios
ninfeias
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Quanto à captação de água, algumas iniciativas
já foram tomadas, sendo a última a construção
de 52 cisternas no assentamento, pela parceria
Cáritas Brasileira e WWF. O método construtivo
destas cisternas foi por meio de placas cimentícias. Outra técnica, também apreendida pelos
moradores locais, é o ferrocimento, que também
permite a construção de cisternas a baixo custo.

1
A filtragem de
resíduos do
telhado é muito
importante em
todo sistema
de captação de
água da chuva.
Fonte: CRUZ
et al, 2006.

Processo
construtivo de
cisterna de
ferrocimento,
durante curso
anterior a este
trabalho. (1)
formação e
nivelamento da
base, apenas
no concreto
(com brita).

2
3

(2) Amarração de ferragens na base.
(3) Sobreposição de malha pop (aço),
sombrite e tela de galinheiro. (4)
Concretagem das paredes (sem brita)
na desempenadeira. (5) Fechamento
da cisterna na mesma mistura.

4
5
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equipamentos de lazer
$

$

O que segue são uma série de
referências que visam a criação de equipamentos lúdicos
e de lazer com recursos que
sejam abundantes e viáveis.

$

A imagem
ao lado é
um tipo de
roda gigante,
com oito
balanços. Não
foi possível
encontrar a
origem desta
referência, mas
acredito que
seja asiática.

Brinquedos desenvolvidos pela artista Elvira de Almeida,
em 1997, São Paulo. Fazem parte da obra Arte Lúdica.
Acima, uma espécie de carrossel. Ao lado, figuras
que foram pintadas em troncos, como o exemplo, a
fim de criar um parque de personagens, aproveitando
troncos mortos. A exemplo deste último brinquedo da
artista, existe o "Bosque de Olmos", em Salamanca
(Espanha), representado na imagem abaixo.
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Brinquedos
desenvolvidos pelo
grupo Arquitectura
Expandida, junto
às comunidades
locais, principalmente
em países da
América Latina. Nos
exemplos desta e da
próxima página, os
mobiliários urbanos
foram construídos
coletivamente, em
cidades da Colômbia
e em Paris, na França.

Gangorra
(mataculín).

1
2

Este equipamento, também
produzido na Colômbia, com o
grupo Arquitectura Expandida, é uma
ótima referência de equipamento
para jovens e adultos do Oziel.
Os números indicam a sequência
construtiva da montagem da estrutura
de madeira aparelhada, (1) e (2), e
montagem da cobertura de palha,
amarrada em malha pop (3). Por
último se instalam as barras, para
exercício e brincadeiras (4).

3

4
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Fonte: Eduarda, www.
liberdadebomsucesso.com.br.

Foi demandado, específicamente à área
comunitária n 09, uma pista de cavalgada
e jogos com cavalos. Outros equipamentos
como mesas, coberturas para bailões, etc,
podem ser projetados junto e/ou em outras
comunitárias.
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técnicas construtivas

Quanto às técnicas de construção, aqui incluo
os registros dos processos construtivos experimentados no Oziel. Outras referências serão
incluídas para efeito de repertório.
Sa, morador do Oziel, indicando o
processo de formação do tijolo de
adobe, em forma feita por ele.

Sequência construtiva do banheiro
de superadobe da sede da
Aprospera. As bolinhas abaixo são
o teste do barro, indicando sua
qualidade para esta construção.

1

2

3

4
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5

6

7

8
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Técnica construtiva
com fardos de
palha prensados,
usada na sede
da Aprospera.
Reboco de barro.

161

Creche
construída no
Equador, com
apoio dos grupos
Al Borde e Taller
General.
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ilustrando cenários
Aqui pretendemos dar início ao exercício de ilustração das
ideias sugeridas até então.
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esquema de
drenagem

esquema de
vegetação e
equipamentos
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fatores ambientais

elementos comuns

Área de menor risco ao fogo

Ventos predominantes no
verão

Áreas de vegetação
nativa preservada

Nascente

Estradas federais e distritais

Trajetória do sol, ao longo
do ano

Ventos predominantes nas
demais estações

APP

Pontos de maior altitude

Estradas locais

Murundus
(curvas de nível)

Corpos Hídricos

R.

pau
i
r
i
Pip

mido
Vento ú

10
D F- 1

BR-020

Campos de Futebol

Outros caminhos locais

1.185 m

Sol no verão
1.115 m

ILUSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS SUGERIDOS
NO NÚCLEO
Nº 09
Construções
Barraginhas

Sol no inverno

Grupos 01 a 05

Reserv
a

Legal

eco
s
o
Vent

Tanques de psicultura
e/ou reservatórios
abertos

LISTA DE SIGLAS
ADASA - Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal
ANA - Agência Nacional de Águas
APM – Área de Proteção de Manancial
APP – Área de Proteção Permanente
APRACOA – Associação
Aprospera – Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CASAS - Centro de Ação Social em Arquitetura e Urbanismo
CCB – A sigla vem do inglês Co-creative Community Building, traduzida ao português como
Desenho e Co-criação de Tecnologias com Comunidades.
CODHAB - Companhia Habitacional
DF – Distrito Federal
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FAU/UnB – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
PDA – Projeto de Desenvolvimento de Assentamento
RL – Reserva Legal
SAF – Sistema Agroflorestal
SEGETH - Secretaria de Gestão do Território e Habitação
UH – Unidade Hidrográfica
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
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