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A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna são destruídas, 
removidas ou enterradas. No entanto, a degradação ambiental proporciona perda de 
adaptação às características físicas, químicas e biológicas de uma área, o que inviabiliza 
o desenvolvimento sócio econômico. Consideram-se degradadas áreas que apresentam 
processos erosivos, ausência ou diminuição da cobertura vegetal, deposição de lixo, 
entre outros. É importante o conhecimento do uso da área pelo sitiante a ser recuperada, 
pois, juntamente ao conhecimento ecológico é possível propor ações que visem à 
restauração de um ecossistema sustentável. Com o objetivo de identificar a percepção 
dos agricultores familiares em relação a áreas degradadas de suas propriedades foi 
realizada uma entrevista semiestruturada com 10 questões, no Assentamento São 
Pedro, município de Figueirópolis D’Oeste - MT 15º 26' 42" S 58º 44' 25" W. Os 
proprietários rurais entrevistados residem no assentamento São Pedro há doze anos e 
possui possuem em média 56,3 anos. Ao serem questionados se eles acreditam possuir 
áreas degradadas 80% responderam que sim e que desejam recuperá-las para conseguir 
obter uma maior produtividade. Um total de 60% dos entrevistados considera que a 
terra possui alta capacidade regenerativa e uma boa fertilidade natural. Como relatado 
pelos agricultores, 40% das propriedades apresentam nascente as quais não são 
protegidas por matas ciliares. Os agricultores presumem que as propriedades contém 
pouca diversidade arbórea. As principais atividades desenvolvidas no assentamento são 
o cultivo de mandioca, abacaxi e pastagem. Dessa forma, fica evidente a necessidade 
de reflorestar as áreas degradadas e as nascentes, para garantir a boa rentabilidade das 
propriedades a longo prazo. 


