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A relação entre pequenos agricultores da região norte de 

Indaial (SC) e as florestas nativas 

INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais proporcionam diversos serviços ambientais. Para 
citar alguns deles, Corson (1996) menciona a regulação da temperatura e 
umidade atmosféricas, a manutenção e regulação dos ciclos hidrológicos – 
tanto mantendo a regularidade das chuvas quanto moderando as enchentes e 
secas, a retenção do dióxido de carbono atmosférico, a reciclagem de 
nutrientes e o controle da erosão dos solos. 

Todavia, a produção de alimento para abastecimento da população 
ocupa áreas que antes eram florestas (SEVEGNANI & SCHROEDER, 2013), 
especialmente nas proximidades a cursos d’água, devido à necessidade deste 
recurso para a agricultura e demais atividades da população. 

Ao praticar a agricultura, não se pode pensar apenas em grandes 
campos de monocultura. Deve-se considerar a qualidade dos alimentos, e 
também a esfera ambiental, pois sem condições climáticas locais favoráveis, as 
produções podem ficar comprometidas. Sendo assim, faz-se necessário 
conciliar a produção de alimentos com a manutenção do meio ambiente, pois a 
agricultura é uma atividade que depende diretamente de recursos e condições 
climáticas favoráveis, de acordo com a cultura trabalhada. 

No estado de Santa Catarina, a atividade agrícola é essencialmente 
representada por pequenas propriedades. Característica igualmente observada 
na grande maioria dos municípios do Vale do Itajaí e, também, no município de 
Indaial (IBGE, 2017a). 

O município de Indaial, por estar localizado no Vale do Itajaí, possui 
relevo montanhoso e condições climáticas quentes e úmidas. Fator 
preponderante para a formação de florestas exuberantes, dotadas de uma das 
maiores diversidades de vida do mundo, inclusive com muitas espécies 
endêmicas (SEVEGNANI, 2018). 

Devido ao relevo montanhoso do Vale do Itajaí e à existência de suas 
exuberantes florestas, a probabilidade de pequenas propriedades agrícolas 
possuírem algum curso d’água dentro ou adjacente ao seu perímetro é 
bastante elevada. Isto ocorre devido ao clima quente e úmido que não apenas 
favorece o desenvolvimento de grandes formações vegetais, como também 
propicia o ambiente ideal para a formação de inúmeros cursos de água. Em 
suma, trata-se de um ciclo onde tudo está interligado, pois onde há florestas, 
há água, e esta, mantém as florestas (CORSON, 1996). 

Frente aos diversos serviços oferecidos gratuitamente pelas florestas, 
considerando a importância de sua preservação para o equilíbrio das 
condições ambientais, e a sua importância para o sucesso das atividades 
agrícolas, a presente pesquisa objetivou investigar e analisar a relação entre 
pequenos agricultes da região norte do município de Indaial, Santa Catarina, 
com a vegetação nativa existente em suas propriedades, com ênfase para as 
florestas ciliares. Por fim, buscou-se investigar os incentivos por parte do poder 
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público que levariam o pequeno produtor a conservar as áreas verdes em suas 
terras. 

METODOLOGIA 

Localizado na região nordeste do estado de Santa Catarina, o município 
de Indaial pertence ao Médio Vale do Itajaí, ocupando uma área equivalente a 
430,799km² e com população estimada em 72.346 habitantes (IBGE, 2021). O 
município é relativamente pouco urbanizado, entretanto sua economia é 
baseada na atividade industrial. Já a atividade agrícola não possui relevante 
significância econômica (IBGE, 2017b). 

A economia agrícola do município é movimentada predominantemente 
por pequenas propriedades, sendo que oitenta por cento destas pertencem a 
produtores individuais (IBGE, 2017b). 

Para a realização da presente pesquisa, foram selecionadas cinco 
pequenas propriedades rurais. Conforme mencionado na Lei nº 11.326, de 
2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, para que um 
estabelecimento seja considerado agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural, traz como primeiro requisito o tamanho da propriedade, que não deve 
possuir mais do que quatro módulos fiscais. 

A extensão do módulo fiscal varia de município para município, sendo 
que para Indaial este valor equivale a 12 hectares (EMBRAPA), ou seja, 
120.000m². Dito isto, para que uma propriedade no município de Indaial seja 
considerada um estabelecimento de agricultura familiar, este não pode 
ultrapassar a extensão de 480.000 m², área equivalente a quatro módulos 
fiscais. 

Um fator determinante para a escolha dos estabelecimentos estudados 
foi a existência de um corpo hídrico cortando a propriedade, ou estando 
adjacente a esta. As áreas ribeirinhas são as mais sensíveis e dinâmicas 
dentro de um bioma, sua manutenção e gestão demandam amplos 
conhecimentos (FRANK, 2013, p. 82-83), motivos que as faz merecerem 
atenção especial. 

A região do município de Indaial onde estão localizadas as propriedades 
que foram objeto deste estudo foi selecionada por meio de sorteio simples - o 
bairro escolhido foi Mulde (Figura 1). Para identificar as propriedades, estas 
foram nomeadas Mulde 1, Mulde 2, Mulde 3, Mulde 4 e Mulde 5. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas estruturadas, guiadas por um 
questionário norteador. 
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Figura 1 - Município de Indaial. O círculo vermelho indica onde estão localizadas as 
propriedades estudadas 

 
Fonte: Rödl, 2020. 

 

Após a realização das entrevistas, foi efetuada a análise das 
propriedades in loco por meio de percepção/observação, utilizando-se 
percursos a pé em campo (MELLO, 2019). O objetivo nesta etapa foi realizar o 
diagnóstico, a obtenção de registros fotográficos e a coleta de informações 
adicionais relevantes à pesquisa. 

Em adição aos dados coletados na ocasião das entrevistas e das visitas 
a campo, utilizou-se imagens de satélite dos estabelecimentos, obtidas a partir 
do aplicativo Google Earth (2020). Com isso, calculou-se a dimensão das áreas 
verdes das propriedades, o que possibilitou confrontar os dados obtidos junto 
aos proprietários com os obtidos por meio das imagens. 

Pelo fato de o questionário ser composto basicamente por questões 
subjetivas e descritivas – salvo os dados referentes à extensão das 
propriedades e de suas áreas verdes, os proprietários foram orientados a 
atribuir um valor de 0 a 10 para exporem a preocupação e relevância aos itens 
abordados. A escala foi dividida da seguinte forma: 0 = nenhuma 
relevância/preocupação; 1-3 = pouca relevância/preocupação; 4-7 = média 
relevância/preocupação; 8-10 = muita relevância/preocupação – sendo a 
escala definida pela autora.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A presente pesquisa estudou cinco propriedades agrícolas do município 
de Indaial, cujas medições variam de 27.000m² a 190.000m² (Quadro 1). Foi 
observada a existência de vegetação nativa em todos os estabelecimentos 
estudados, sempre localizada nos fundos das propriedades. Este padrão reflete 
a perpetuidade de resquícios de referências coloniais de uso do solo 
(SIEBERT, 2013). 

Segundo o Código Florestal Brasileiro, os imóveis rurais devem possuir 
áreas destinadas à Reserva Legal, que deve ser mantida independente das 
áreas destinadas à Preservação Permanente. Em seu Art. 12º, inciso II, 
especifica que em demais regiões do país, excetuando-se a Amazônia Legal, 
deve-se preservar no mínimo 20% do imóvel em relação a sua área total 
(BRASIL, 2012). 

A extensão das áreas verdes varia bastante de uma propriedade para 
outra, sendo que estabelecimentos maiores nem sempre significam maiores 
áreas de vegetação nativa preservada. O quadro 1 possibilita a melhor 
visualização da relação entre as propriedades e suas áreas verdes. 

 

Quadro 1 - Comparação da extensão das áreas de florestas nativas com a extensão total das 
propriedades, e o seu valor representativo em porcentagem (%) 

 Mulde 1 Mulde 2 Mulde 3 Mulde 4 Mulde 5 
Extensão da 
propriedade (m²) 190.000 174.000 116.000 119.400 27.000 

Extensão da área de 
floresta nativa fornecida 
pelos proprietários (m²) 

* 24.000 * 90.000 2.550 

Porcentagem (%) * 13,8 * 75,4 9,5 
Extensão da área de 
floresta nativa a partir de 
imagens de satélite 
(m²)** 

75.000 20.200 45.000 51.000 2.800 

Porcentagem (%)** 39,5 11,6 38,8 42 10,4 
Fonte: Elaborado pela autora. *Proprietários não souberam informar. **Valor calculado com 

base em imagens de satélite. 

 

No Quadro 1 verifica-se que a proporção de vegetação nativa é bastante 
variável. Os dados também evidenciam que em duas das cinco propriedades 
estudadas, as áreas com vegetação nativa não atingem o valor mínimo exigido 
por lei para a Reserva Legal, de 20% da extensão total do imóvel. 

A preservação da área de Reserva Legal representa papel importante 
para a manutenção dos serviços ambientais, pois tem a função de assegurar o 
uso econômico sustentável dos recursos naturais oriundos da propriedade 
rural, auxiliando na preservação e reabilitação dos processos ecológicos e 
promovendo a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção 
da fauna e flora nativas (BRASIL, 2012). 
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Houve proprietários que não souberam informar com exatidão a 
extensão das florestas em seus estabelecimentos, conforme o ocorrido com as 
propriedades Mulde 1 e Mulde 3. Assim, a estimativa da dimensão das áreas 
verdes foi calculada a partir de imagens de satélite, delimitando-se 
primeiramente a extensão total da propriedade – conforme os valores 
fornecidos pelos agricultores, após, delimitando-se as áreas florestadas nela 
contidas. 

Este procedimento também permitiu calcular a real extensão das áreas 
verdes nas demais propriedades, especialmente na propriedade Mulde 4, pois 
as imagens aéreas evidenciam que estas ocupam, na verdade, bem menos do 
que ¾ da área total do estabelecimento, conforme havia relatado o proprietário. 
Após realizar os cálculos, chegou-se ao valor aproximado de 51.000m² de 
florestas preservadas, o que representa em torno de 42% da área total da 
propriedade. 

Segundo Piroli & Pereira (1999), “as imagens de satélite oferecem uma 
visão atual e abrangente do uso da terra”, permitindo acompanhar a evolução 
do uso do solo e os fenômenos que ocorrem na superfície. 

Com os valores devidamente ajustados, tornou-se possível adquirir uma 
percepção mais fidedigna da proporção entre a área total e as áreas 
florestadas das propriedades. Em média, as áreas de vegetação nativa ocupam 
28,72% da extensão total dos estabelecimentos analisados. 

Conforme mencionado anteriormente, a localização destas áreas é a 
mesma em todas as propriedades – nos fundos dos terrenos. Este padrão de 
ocupação do solo tem origens históricas para a região do Vale do Itajaí 
(SIEBERT, 2013; VIBRANS, 2018). 

A figura 2 ilustra como eram delimitados os lotes coloniais. Estes eram 
compostos por estreitas faixas de terra, dispostos perpendicularmente ao longo 
do curso d’água, ocupando desde a sua margem até a cumeeira da colina. 
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Figura 2 - Disposição dos lotes no período colonial e na atualidade 

 
Fonte: Siebert, 2013 

 

Ao comparar o padrão utilizado para o loteamento das terras no período 
colonial (SIEBERT, 2013) com as propriedades estudadas, evidenciou-se que 
80% destes imóveis possuem formas bastante semelhantes com à 
configuração utilizada séculos atrás. Neste sentido, destaca-se o fato de que 
um dos proprietários mencionou ter recebido uma proposta de compra de 
grande parte de suas terras por uma empresa de loteamentos, comprovando a 
maneira como os grandes e antigos lotes de terra coloniais se transformam em 
loteamentos com terrenos menores. 

Outro fato mencionado pelos agricultores durante as entrevistas, foi que 
estas florestas existentes nos fundos das propriedades foram mantidas 
principalmente porque não houve necessidade de ocupar as referidas terras, 
pois a área desflorestada era suficiente para manter a propriedade. Este foi o 
relato de 80% (n=4) dos agricultores entrevistados. Outras razões foram 
citadas, como a impossibilidade de suprimir a área devido à existência de 
nascentes, ou porque há determinação da lei. Em contrapartida, foi 
mencionado o fato de que, pela propriedade estar inserida no perímetro 
urbano, não existe a exigência de se preservar um fragmento de vegetação 
nativa. No entanto, segundo a Lei nº 12.651, Art. 19º: 

“A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei 
municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da 
área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao 
registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo 
a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de 
que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.” (BRASIL, 2012) 
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A contradição entre as informações relatadas pelos agricultores e a 
legislação vigente (BRASIL, 2012) evidencia a deficiente orientação que estes 
recebem por parte do poder público e/ou órgãos competentes acerca do 
correto uso do solo em suas propriedades. 

Ao serem solicitados a refletir acerca do nível de perturbação antrópica 
existente nas florestas de seus estabelecimentos, todos os proprietários 
demonstraram dificuldade em fornecer uma resposta. Contudo, 80% (n=4) 
relataram acreditar que não há qualquer perturbação ou influência negativa, 
apesar de em algumas ocasiões o gado e/ou animais domésticos terem acesso 
às áreas, de os fragmentos estarem próximos a vias públicas, de o sub-bosque 
ter sido removido, ou ainda de a referida vegetação ser composta apenas por 
uma capoeira (SEVEGNANI, 2018). Novamente, os relatos fornecidos pelos 
proprietários carecem de informações técnicas, evidenciando a necessidade de 
levar os conhecimentos científicos até no campo. 

Dentre as principais pressões antrópicas sofridas pelos fragmentos 
florestais remanescentes, Sevegnani (2013) descreve o impacto direto causado 
pelo uso de agrotóxicos, afetando especialmente insetos, micro-organismos 
como bactérias, fungos e algas, além de plantas sensíveis a seu efeito. A 
autora também destaca as alterações ecológicas causadas pelo efeito de 
borda, especialmente nos primeiros cem metros a partir da margem dos 
fragmentos, assim como os impactos causados quando o gado tem acesso à 
floresta, pisoteando o solo e as mudas mais jovens, e provocando pressão 
seletiva sobre as espécies mais palatáveis. 

Uma das implicações do padrão de uso do solo observado, se não a 
mais importante, é a desconsideração com os cursos de água ali existentes e 
com as florestas ciliares que os margeiam. Com exceção da propriedade Mulde 
5, todos os demais estabelecimentos possuem pelo menos um corpo hídrico na 
sua região anterior, e em 75% destes (n=3), não há nenhuma floresta ciliar. O 
único caso onde foi observada a existência de vegetação nativa na margem do 
riacho que faz o rumo do terreno, se deu em decorrência de ser uma área 
muito íngreme e de difícil acesso, mas não por se tratar de uma APP. 

As florestas ciliares ocupam as áreas mais sensíveis e dinâmicas de 
uma bacia, e oferecem diversos serviços ambientais, essenciais tanto à 
manutenção do meio ambiente quanto para o homem em sua vida em 
sociedade (CORSON 1996; LIMA & ZAKIA, 2000; FRANCO, 2010). Os 
principais serviços ambientais das florestas ciliares são: manter a quantidade, 
qualidade e perenidade das águas; permitir o fluxo gênico; realizar a 
manutenção dos microclimas das águas dos rios, conter a erosão das margens 
dos rios, entre outros (FRANK, 2001). 

Apesar de eventualmente não preservarem as florestas ciliares, os 
agricultores têm ciência de sua importância. Ao serem questionados do quão 
importante estas formações florestais são, 80% (n=4) responderam que 
possuem muita ou média importância – sendo que 50% destes (n=2) afirmaram 
ter muita importância e ou outros 50% (n=2) ter média importância. Apenas 
20% (n=1) dos agricultores acredita que as florestas ciliares possuem pouca 
importância. 

Os proprietários também foram solicitados a citar quais benefícios são 
promovidos pela preservação das florestas ciliares, sendo mencionados a 
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função de corredores ecológicos, de barreira física para impedir a entrada de 
sedimentos no curso de água, de prevenir a erosão de suas margens, de 
preservação dos pássaros, da manutenção do oxigênio do ar, para que as 
futuras gerações possam conhecer áreas verdes, para proteger os bovinos do 
calor e para a natureza de maneira geral. Grande parte destas afirmações 
estão de acordo com o que relatam Corson (1996), Lima & Zakia (2000), Frank 
(2001) e Franco (2010). 

Por outro lado, houve também relatos afirmando que as florestas ciliares 
não trazem benefícios, ou até mesmo que podem promover consequências 
negativas. Segundo o relato de um dos proprietários, as florestas ciliares 
podem vir a ser prejudiciais, no sentido de serem um estorvo, caso seja 
necessário utilizar a área para alguma finalidade. 

Outro agricultor afirmou não concordar com o relato dos ambientalistas 
no que diz respeito à necessidade de manter as florestas ciliares para 
preservar a água. Relatou que quando era mais jovem, o ribeirão que sai de 
sua propriedade era consideravelmente mais caudaloso, apesar de as áreas 
florestais serem significativamente menores. Enquanto que atualmente, apesar 
de as florestas estarem mais preservadas e de haver mais nascentes, o 
ribeirão está quase seco. Outra percepção apontada pelo mesmo agricultor, é 
que a floresta ciliar, ao invés de proteger o curso de água, ela acaba 
desaparecendo com ele à medida que as raízes das árvores avançam rio 
adentro. 

Em contraposição ao exposto pelo agricultor, Matos (2019) explica que 
as florestas ciliares são essenciais ao funcionamento hidrológico dos cursos 
d’água, atuando como barreiras dos processos físicos e químicos do solo. As 
raízes das árvores, especialmente das de grande porte, formam um complexo 
emaranhado que protege contra enxurradas e deslizamentos – prevenindo o 
assoreamento do leito do rio, assim como também atuarem como filtros, 
retendo diferentes tipos de poluentes (MATOS, 2016). 

Diante de tantas informações contraditórias surgiu o questionamento: se 
porventura as florestas ciliares sofrerem supressão, quais seriam as 
implicações? Neste quesito, 40% (n=2) dos proprietários acredita não haver 
consequência negativa alguma, 20% (n=1) afirmaram que pode haver 
deslizamentos das margens – mas apenas para cursos de água maiores, como 
o Rio Itajaí Açú, 20% (n=1) acreditam que pode ocorrer erosão em solos 
desnudos no caso de haver uma enxurrada, e os outros 20% (n=1) 
mencionaram que pode haver o aumento da erosão nas margens e o 
consequente assoreamento do curso de água. 

Contraditoriamente, a despeito das consequências negativas em 
decorrência da supressão da floresta ciliar mencionadas acima, todos os 
proprietários acreditam que a atual situação de seus estabelecimentos não 
afeta em nada a sua propriedade, nem as propriedades adjacentes ou à 
jusante, mesmo muitos deles não possuindo floresta ciliar. 

As florestas ciliares são imprescindíveis não apenas para a manutenção 
do ciclo hídrico, mas para a saúde do ecossistema como um todo. Estas 
florestas permitem o fluxo gênico das espécies, previnem que sedimentos 
oriundos de áreas desmatadas cheguem até nos rios e previnem a erosão de 
suas margens (FRANK, 2001). Os solos das florestas permitem a melhor 
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absorção da água das chuvas, possibilitando a reposição dos lençóis freáticos 
que, consequentemente, voltam para os rios de forma lenta e gradual. 

Suprimir as florestas ciliares resulta em diversas consequências a curto, 
médio e longo prazo. A interferência no ciclo hidrológico e nos ciclos 
biogeoquímicos afeta tanto a esfera biótica quanto a abiótica. Interrompe-se o 
fluxo gênico, perde-se um habitat sensível e dinâmico, há a desestabilização 
das margens, perde-se solo e matéria orgânica, há a redução da 
biodiversidade aquática, entre outros (LIMA & ZAKIA, 2000; FRANK, 2001; 
FRANCO, 2010). 

Considerando a relevância das florestas ciliares e a contestação acerca 
de sua preservação, foi solicitado que os proprietários relatassem o que 
pensam sobre os incentivos por parte do poder público que estimulariam a 
preservação da floresta ciliar, ou até mesmo de outras áreas verdes em seus 
estabelecimentos. 

Para 40% (n=2) dos proprietários, não há incentivos. Um destes 
mencionou que simplesmente são obrigados a preservar porque está na 
legislação, enquanto o outro relatou que ao invés de oferecerem auxílio, estão 
interessados apenas em dinheiro. Outros 20% (n=1) não souberam informar, 
mas complementaram dizendo que esta questão varia de acordo com a 
localidade ou as práticas exercidas na propriedade. 

Em contraponto, um agricultor sugeriu que poderia ser criada uma 
espécie de assessoria, com o objetivo de levar o conhecimento científico para 
os agricultores, explicando a importância das florestas ciliares, entre outras 
questões. Enquanto outro agricultor listou uma série de pontos: 

 

- Não deveria ser cobrado o imposto sobre áreas que são 
preservadas, pois elas não trazem retorno financeiro. E também não 
ser permitido o retorno da cobrança de dezessete por cento de 
imposto sobre os produtos utilizados, como adubos, inseticidas, 
fungicidas, sementes, etc. 

- A implementação de Créditos de Carbono, ou Crédito Verde. Seria 
um ótimo benefício para os agricultores, uma renda a mais pelo bem 
que proporcionam à população, e a preservação da floresta ciliar 
como sendo um bônus, incentivando ainda mais sua preservação. O 
Crédito poderia ser usado como desconto na compra de máquinas 
agrícolas. 

- Isenção de impostos e taxas para transferir a titularidade da 
propriedade para parentes de primeiro grau, no caso de falecimentos.  

- A promoção de alguma campanha para desconstruir o estereótipo 
de que o agricultor é o maior responsável pela poluição dos rios.  

- E uma Lei em relação à criação de animais na propriedade. Devido 
a praticamente toda a área com ocupação humana ser considerada 
perímetro urbano, manter animais pode ser um problema. Os vizinhos 
se incomodam com os odores ou com os sons que os animais 
produzem, ligam para os órgãos públicos e estes estão 
frequentemente visitando a propriedade. 

 

Ao conversar com os proprietários acerca dos possíveis incentivos 
públicos referentes à preservação da floresta ciliar, em alguns casos foi 
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possível observar seu descontentamento a respeito da imagem que a 
população, de maneira geral, tem dos agricultores.  

Com relação a incentivos que poderiam ser ofertados à população rural 
ou em áreas de preservação, Pires, Zeni & Gaulke (2012), em sua pesquisa 
envolvendo unidades de conservação, mencionam “a criação de uma linha de 
financiamento exclusiva para a promoção do ecoturismo em reservas 
particulares”, medida esta que poderia ser aplicada a propriedades rurais. Os 
autores mencionam também a exploração de baixo impacto de recursos não 
madeireiros das florestas, o aproveitamento de plantas medicinais, benefícios 
fiscais, entre outros. Novamente, pode-se constatar que incentivou e/ou 
benefícios oriundos do poder público poderiam impactar positivamente as 
pessoas que vivem próximo ou dependem das florestas para sobreviver. 

Em suma, após realizar todos os questionamentos, foi solicitado mais 
uma vez que os proprietários refletissem em relação a todas as práticas 
realizadas em seus estabelecimentos e que externassem suas opiniões acerca 
de dois pontos. O primeiro era sobre a existência de relevância ambiental 
voltada para a conservação do meio ambiente, no que 80% (n=4) responderam 
que suas práticas têm média ou muita relevância, enquanto que 20% (n=1) 
acreditam não haver relevância alguma. O outro ponto era o oposto, qual a 
relevância das práticas para a degradação ambiental. Neste caso, 20% (n=20) 
não souberam informar, enquanto que demais acreditam haver pouca ou 
nenhuma relevância. 

No presente trabalho foi constatada a divergência entre o senso comum 
e a realidade destes trabalhadores. Por detrás da fama de poluidores e 
degradadores, há uma classe mal compreendida, que enfrenta muitas 
dificuldades com o estilo de vida que escolheram e que são praticamente 
invisíveis ao poder público. Também possibilitou traçar o perfil dos pequenos 
agricultores de Indaial – quem são essas pessoas, como vivem, quais são suas 
práticas e qual a sua relação com o meio ambiente. Da mesma forma, foi 
possível evidenciar a carência de algumas informações essenciais ao manejo 
apropriado dos recursos naturais e à manutenção dos cursos hídricos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da presente pesquisa possibilitou a construção de um 
diagnóstico da relação entre os pequenos agricultores da região norte de 
Indaial e as florestas nativas. Destacando-se algumas importantes 
semelhanças entre as propriedades, como o padrão de uso do solo, herdado 
do período colonial, a ausência de florestas ciliares, e a preservação de 
fragmentos florestais pela não necessidade de se ocupar a área, e não por sua 
relevância, devido aos inúmeros serviços ambientais fornecidos gratuitamente. 

A realização das entrevistas proporcionou a coleta de relatos bastante 
ricos e com significativa relevância para a geração e o aprimoramento de 
políticas públicas, programas de educação e conscientização ambiental, 
promoção de diferentes incentivos aos pequenos produtores, entre outras 
iniciativas ligadas à questão ambiental. 

De maneira geral, os dados disponibilizados pelos proprietários 
evidenciam a carência de informações essenciais à preservação ambiental. 
Além do desenvolvimento da consciência ambiental, essencial para que se 
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possa aplicar estes conhecimentos de forma efetiva e relevante. Ademais, 
foram coletadas informações importantes acerca da consciência ambiental. Na 
qual, verificou-se que a interpretação distorcida da realidade ou a falta de 
determinados conhecimentos técnicos não estão relacionados com a ausência 
de informações. 

Assim, a exposição a informações não resulta instantaneamente em 
ações. O caminho é mais longo, possui algumas etapas, e a maioria dos 
agricultores entrevistados nesta pesquisa ainda está no meio do percurso entre 
a informação e a ação. Quando tem-se acesso a determinada informação, ela 
apenas se converterá em conhecimento se for internalizada, para então gerar 
uma nova percepção do ambiente. Esta nova percepção ambiental poderá 
desenvolver nova consciência acerca do assunto, para finalmente nos 
mobilizarmos em ações práticas. Neste sentido, seria justificável constatar que 
alguns proprietários não aplicam certos conhecimentos, mesmo sabendo que 
seria o correto. 

Suas práticas refletem antigos hábitos, aprendidos com as gerações 
anteriores, e o padrão de uso do solo remonta o período colonial. Este antigo 
padrão não é coerente com a atual legislação ambiental, porque muitas vezes 
não respeita as Áreas de Preservação Permanente compostas por florestas 
ciliares. A ocupação destas áreas, tão importantes quanto frágeis, pode 
acarretar em diferentes problemas ambientais, econômicos e sociais, para 
aqueles que são direta ou indiretamente dependentes e/ou afetados pelas 
implicações negativas oriundas de sua supressão. 

A preservação e recuperação das florestas ciliares é uma questão 
regional, que demanda a aplicação de amplas políticas públicas e a atuação de 
uma equipe multidisciplinar. Concomitantemente com a educação ambiental 
nas escolas, é preciso levar estes conhecimentos a outras gerações, como foi 
sugerido por um dos proprietários entrevistados. Para isso, seria essencial 
visitar seus estabelecimentos, conversar com as pessoas que ali vivem, 
conhecer as suas atividades, analisar o uso do solo, para então sugerir 
medidas de recuperação e/ou preservação das florestas ciliares voltadas 
especificamente às suas realidades. 

Levar o conhecimento científico ao campo de maneira didática e 
assertiva, com sugestões viáveis e aplicáveis à realidade de cada propriedade, 
não apenas poderia tornar a vida no campo mais atrativa, como também 
promoveria a preservação e recuperação das florestas nativas. 
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