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RESUMO 

 

 Este trabalho discorre sobre as intervenções que são feitas em áreas de 

preservação permanente – APPs por pequenos produtores rurais do distrito de 

Abreus, Alto Rio Doce-MG, numa perspectiva socioeconômica e sociocultural de 

modo a corroborar para o direcionamento de políticas que visem ao desenvolvimento 

e à sustentabilidade da região. Tem como pressupostos para a ocorrência de 

intervenções em APPs o desconhecimento da lei, inexistência de áreas apropriadas 

para o uso, ausência de políticas públicas eficazes, dentre outros motivos que 

podem levar à ocorrência de tal fato. O trabalho apresenta, em linhas gerais, as 

relações existentes entre sociedade e natureza e seus reflexos nas diferentes 

formas de uso das propriedades rurais do distrito, perpassando por sua 

caracterização histórica e geográfica que visa a possibilitar um panorama do objeto 

da pesquisa. Conceitos existentes na legislação ambiental federal e estadual sobre 

áreas com restrição de uso – APPs e RL são apresentados com a finalidade de se 

verificar que tipos de áreas estão submetidas à proteção da lei e sua respectiva 

finalidade. Discute também as políticas públicas voltadas para os pequenos 

produtores do distrito e expõe os resultados da pesquisa de campo realizada com os 

produtores da região sobre legislação ambiental, uso de APPs, importância da 

preservação ambiental e políticas públicas voltadas para o pequeno produtor rural 

do distrito. Em conclusão, o texto apresenta os motivos que estão por detrás das 

intervenções feitas nas áreas supracitadas, suas principais conseqüências e reflexos 

sobre o ambiente e sobre a sociedade. 

Palavras-chaves: Área de preservação permanente; Intervenção antrópica; 

Ambiente rural. 
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ABSTRACT 

 

 This paper discusses the interventions made in permanent preservation areas 

by small farmers in Abreus, a district of Alto Rio Doce-MG, in a socioeconomic and 

sociocultural perspective in order to confirm the targeting of policies aimed at the 

development and sustainability of the region. Some reasons for its occurrence are: 

ignorance about the law, lack of appropriate areas for use, lack of effective public 

policy, among other reasons that can lead to it happens. The paper presents, in 

general, the relationships between society and nature and their effects on different 

forms of use of rural properties there, passing by the district's historical and 

geographical characterization that aims to enable an overview of the research 

subject. The existing concepts in the federal and state environmental legislation on 

areas of restricted use Permanent Preservation Area and Legal Reserve are 

presented in order to verify what types of areas are subject to protection under the 

law and its intended use. It also discusses public policy geared to small producers in 

the district and presents the results of field research done with farmers in the region 

about environmental legislation, the use of permanent preservation areas, the 

importance of environmental preservation and public policies for the small farmer in 

the district. In conclusion, the paper presents the reasons behind the interventions 

made in the areas mentioned above, its main consequences and impacts on the 

environment and on society. 

Keywords: Permanent preservation areas; Anthropic intervention; Rural areas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Se levarmos em consideração o artigo 225 da Constituição Federal, todos 

somos encarregados a zelar pela defesa do patrimônio ambiental, e, tendo em vista 

a necessidade e urgência de agirmos em  favor do mesmo surge a preocupação 

sobre a consciência das pessoas com relação a utilização de áreas destinadas, de 

acordo com a lei, à preservação permanente. 

Muitas dessas áreas, ditas como de preservação permanente, estão sofrendo 

intervenção por uma série de motivos, como poderemos verificar no decorrer deste 

trabalho, tendo como amostra o distrito de Abreus – Alto Rio Doce/MG. A seleção 

por essa localidade recaiu por possuir maior parte da população atuando 

diretamente com a terra. O perfil da comunidade é de origem humilde, sendo que 

muitos não conhecem técnicas modernas de produção e preparo do solo, e ainda 

utilizam métodos ultrapassados e que causam prejuízos ao mesmo, além de não 

acreditarem que suas atividades possam ser impactantes, seja no âmbito da 

carvoaria (uma das principais atividades econômicas da região), ou nas demais 

atividades, considerando-se a forma e ou o local em que são praticadas. 

A falta de informações e de apoio por parte de órgãos públicos e dentre 

outros fatores, além do custo para se implantar novos investimentos, causam 

estagnação da economia local e leva a população a recorrer a métodos 

ultrapassados ou ilegais na utilização de suas terras ou em suas atividades, o que 

muitas vezes provoca impactos e problemas com a justiça por desrespeito às leis 

ambientais.  

As características geográficas da região, tais como declividade, vestígios de 

mata, grande número de córregos e nascentes, e dentre vários outros fatores 

remetem boa parte do território, de acordo com a legislação ambiental vigente, à 

preservação permanente, não sendo poucas as propriedades que possuem alto 

percentual de áreas a serem protegidas. No entanto, o presente trabalho faz uma 

análise investigativa de todo o processo que provoca intervenção nas ditas APPs e 
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que causam danos ao meio ambiente independente de legislação, tornando-se 

assim instrumento de grande importância para a aplicabilidade de práticas 

sustentáveis na região que possam, inclusive, trazer benefícios econômicos para o 

distrito de Abreus.   

Sua fauna e flora são constituídas por uma série de espécies, inclusive as que 

atraem a atenção e os olhares, tais como a onça pintada, jaguatirica, lobos guarás e 

várias outras. No entanto, várias propriedades estão sendo destinadas ao cultivo e 

uso de áreas inadequadas sem a devida preocupação com as questões ambientais 

e com a legislação vigente.  

É importante destacarmos que grande parte da população da região é 

constituída de pequenos produtores. A maioria utiliza sua propriedade para 

subsistência, acreditando poder usufruir dela da maneira que lhes for de interesse.  

Assim, a questão/problema suscitada neste trabalho é de que os fatores 

acima mencionados como ausência de políticas públicas eficazes voltada para o 

pequeno produtor rural, desconhecimento dos parâmetros legais associada à 

carência de aparatos técnicos e expedientes alternativos, bem como a idéia forjada 

ao longo da história de apropriação e extração dos recursos naturais  justificam as 

intervenções antrópicas nas APPs. Acresce ainda o fato de que as normas que 

regem tais áreas excluem os habitantes locais do processo de preservação do meio 

ambiente natural, dissociando assim quaisquer ações que porventura poderiam 

servir aos propósitos de conservacionistas.  

Na presente monografia apresentamos os resultados da pesquisa efetuada 

entre os pequenos produtores rurais do Distrito de Abreus, município de Alto do Rio 

Doce-MG com o objetivo de identificar os motivos pelos quais realizam intervenções 

em APPs. A finalidade  é compreender as relações que esse grupo estabelece com 

o meio em que vive numa perspectiva sociocultural e socioeconômica de modo a 

definir mecanismos e ações que permeiam as políticas públicas na região. 

Almejamos também, a partir desse estudo, oferecer medidas e diretrizes que 

contribuam para contornar ou evitar problemas relacionados ao uso dessas áreas, 
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corroborar com estudos relacionados ao tema e cogitar sua possível 

empregabilidade em outras regiões que apresentam problemas semelhantes. 

Para o alcance desse intento, tomamos como base para a obtenção de 

dados: entrevistas de cunho qualitativo e nossa experiência na região, antigo lar 

onde mantemos estreitas relações. Nesse sentido, observarmos as palavras de 

SOUZA MARTINS, 2004: no que se refere à investigação de grupos sociais com os 

quais temos alguma identificação política, devemos estar constantemente alertas, 

especialmente quando usamos a metodologia qualitativa, para que, em vez de 

cientistas, não nos transformemos em militantes de uma causa ou de um 

movimento, que olham e procuram entender a realidade não como ela é, mas como 

gostaríamos que ela fosse.  

Inicialmente, apresentamos a caracterização histórico e geográfica do distrito 

de Abreus, de modo a oferecer um panorama do objeto da pesquisa e das relações 

que permeiam as diferentes visões de natureza daquela sociedade. 

No segundo capítulo, apresentamos e discutimos conceitos e definições 

referentes à legislação ambiental, em especial sobre áreas de preservação 

permanente – APPs e reserva legal – RL. Também investigamos sobre a existência 

e implantação de  políticas públicas voltadas para o tema e para o produtor rural. 

No terceiro capítulo discutimos, em aspectos gerais, as diferentes visões e 

relações existentes entre sociedade e natureza. É preciso levar em conta que as 

relações existentes entre homem e natureza nem sempre se deram da mesma forma 

e que as mudanças ocorridas na maneira de pensar da sociedade, ao longo do 

tempo e dos sistemas políticos, econômicos, culturais e religiosos que a regem são 

responsáveis por uma série de transformações na paisagem em nossa volta. 

Por último, no capítulo quatro se expõem os resultados e discussões 

referentes à pesquisa de campo realizada com pequenos produtores rurais da 

região, onde se apresentam e se discorrem as diferentes opiniões que permeiam as 

interfaces das relações antrópicas nas áreas de preservação permanente. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DE ABREUS 

 

Para melhor compreender as relações que se dão entre homem e natureza é 

necessário, também, conhecer as características históricas e geográficas da região. 

Quais mecanismos naturais influenciam nas atividades antrópicas ali desenvolvidas, 

em que tipo de paisagem natural a população está inserida e quais possibilidades de 

uso tais áreas  oferecem.  

Associadas às características naturais somam-se as características históricas 

e socioeconômicas que influenciam diretamente as relações homem-natureza. Os 

processos de ocupação, as atividades que se desenvolveram na região ao longo do 

tempo, os mecanismos que movimentam a economia local, a política  e vários outros 

fatores que condicionam as diversas visões da natureza são aspectos que não 

podem ser excluídos de nossa investigação, sendo de fundamental importância para 

uma análise concisa. 

Ao buscar compreender os mecanismos históricos e geográficos de Abreus 

objetivamos contextualizar o modo de vida das populações do distrito para podermos 

identificar como se dão as relações homem-natureza e avaliarmos os mecanismos 

que contribuem para as intervenções antrópicas nas áreas destinadas à 

preservação. 

 

1.1 Localização e aspectos históricos da ocupação 

 

Abreus é um distrito de Alto Rio Doce, que integra um conjunto de localidades 

responsáveis por formar a Microrregião nº 192 de Viçosa, que por sua vez constitui a 
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Mesorregião da Zona da Mata mineira1 que, entretanto, sofre maior influência da 

cidade de Barbacena, localizada na Mesorregião do Campo das Vertentes.  

A área do distrito é de 142 km², segundo dados obtidos junto à prefeitura 

municipal de Alto Rio Doce, limitando-se com os municípios de Brás Pires, 

Cipotânea, Dores do Turvo, Mercês e com a sede municipal – Alto Rio Doce. (Vide 

figura 1 abaixo e mapa no anexo 1). 

  

Figura 1: REZENDE, Tiago. Abreus – Área Urbana. Abreus, 2008. 

Os primeiros exploradores vieram de Guarapiranga, atual município de 

Piranga-MG. Desceram pelo Rio Espera e então subiram pelo Rio Xopotó. “Em 

1711, o Alferes Francisco Soares Maciel, líder de uma bandeira, chega à região do 

Xopotó e funda um dos primeiros arraiais da região, denominado São Caetano do 

                                                 
1 Dados contidos no Mapa: IGA: Instituto de Geociências Aplicadas/ Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. Município de Alto Rio Doce-MG: 1983. Projeção Universal Transversa de Mercator. Mapa 
colorido 97x 82 cm. Escala 1:50000. 
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Xopotó”2 atual município de Cipotânea-MG. Este arraial trouxe ainda mais 

exploradores que se espalharam e se fixaram nas margens do rio, criando novos 

povoados. A ocupação da região, remete ao processo de ocupação da Zona da 

Mata mineira que se iniciou com a abertura do Caminho Novo.  

De acordo com Lamas (2007): 

Podemos considerar, para melhor entendimento, duas fases no processo de 
colonização e povoamento da Zona da Mata mineira. Uma iniciada na 
primeira metade do século XVIII e ligada à abertura do Caminho Novo, na 
região sul da Mata e outra que se iniciou na segunda metade do mesmo 
século, a partir da penetração na área central da Mata, localizada às 
margens do rio Pomba. Ambas possuem ligação, pois, a partir da primeira 
área, o Caminho Novo, partiu a expedição que deu origem à colonização da 
segunda área, o vale do rio Pomba. (LAMAS, 2007. p.197)  

A ocupação dos arredores do Caminho Novo tinha por objetivo estabelecer 

núcleos de povoamento e garantir o desenvolvimento de lavouras, que permitissem 

suprir os viajantes em suas jornadas para as minas, de roças, de pousos para 

descanso do viageiro e de animais, pequenas atividades mercantis e assim facilitar o 

deslocamento entre a região mineradora e o Rio de Janeiro.  Neste contexto 

observam-se as seguintes palavras: 

Vale ainda destacar a preocupação dos Governadores das Gerais em 
povoar a área do Caminho Novo na primeira metade do século XVIII. 
Existem cartas administrativas que mostram que, pelo menos desde a 
administração de D. Pedro de Almeida Portugal (1717-1720), o projeto de 
povoar com pousos, roças, ranchos e sesmarias a área próxima ao 
Caminho Novo estava diretamente relacionada com o projeto de diminuir os 
descaminhos do ouro. Isso explica o grande número de sesmarias 
concedidas na região durante as administrações de D. Antônio de 
Albuquerque (1721-1731) e Gomes Freire de Andrade (1733-1760). 
(LAMAS, 2007. p. 203)  

Diante disso, para alcançar esses fins, aumentavam-se as concessões de 

sesmarias nos arredores do Caminho Novo. Soma-se também a intenção de se 

povoar e desbravar a região conhecida como “Sertões do Leste” e fazendo 

referência a imensidão da mata e das serrarias quase intransponíveis, e que 

abrigava perigos incalculáveis era também denominada de  “Áreas Proibidas”, que  

                                                 
2 Informações obtidas no site 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=310210> 
acesso em 09/08/2010. 
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entretanto, teve seus perigos e boa parte de suas matas, a que se deve o nome da 

região,  devastados e ocupados por aqueles que aqui se aventuravam e que aqui 

fizeram riqueza, trazendo o nem sempre vantajoso progresso e prosperidade aos 

quais se devem a existência de muitas das cidades que aqui se ergueram e parte da 

cultura agrícola existente até os dias atuais. 

Quanto ao perigo das “Áreas Proibidas” observam-se as palavras de 

Mercadante, 1973: 

Os desbravadores arrojaram-se aos perigos das Áreas Proibidas, a   partir 
dos contrafortes da Mantiqueira. Conheceram a selva inóspita, cravaram os 
mourões nos vales e encostas. Nada impediu o avanço rio acima: nem a 
correnteza, nem o sumidouro. A região pouco a pouco é devassada, a 
conquista se faz pedaço por pedaço. Que era a Mata de então? Floresta 
violada apenas pelos rios. Indígena e mistério. Nela cresceriam fogos e 
fazendas. E na paisagem sem rota foram por fim sepultados os pioneiros. 
Gigantes fundiam-se à terra, deitando raízes nos rincões e nos 
currais.(MERCADANTE, 1973. p. 03) 

A catequese de indígenas também contribuiu para o processo de ocupação 

das terras da Zona da Mata mineira que mais tarde, com o declínio da mineração, 

passou a ter maior destaque na economia colonial com as atividades então 

desenvolvidas. Surge como reflexos do esgotamento das minas novos núcleos de 

povoamento em função das atividades agrícolas e da intensificação do processo de 

povoamento da região. Mercadante, em seu livro Os Sertões do Leste, afirma ao 

tratar do processo de colonização da Zona da Mata mineira que: 

Procedente de outros pontos, mas sempre do centro minerador, obliquando 
à direita e à  esquerda, em crescido número, gente nova surgia à demanda 
de terra. O desencanto da faiscagem já tornava aqueles aventureiros em 
pretendentes de terras para a lavoura. Partindo de Guarapiranga, atual 
Piranga, Mariana, Itabira, várias famílias apoderaram-se de terras então  
devolutas, nelas estabelecendo propriedades agrícolas. (MERCADANTE, 
1973. p. 34) 

Também, com relação ao surgimento de cidades próximas de Abreus: 

Subiam os adventícios, muitos deles portugueses já desiludidos com as 
Gerais, às montantes dos rios Turvo e Xopotó, atravessando regiões 
sesmadas. Nas matas, dispartindo-se, deram origem a novos núcleos em 
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Calambau, Dores do Turvo, Conceição e Rosário da Aliança. 
(MERCADANTE, 1973. p.34).  

As rotas de tropeiros que entrelaçavam vastas áreas da Zona da Mata 

também contribuíram para a ocupação e para a ligação de núcleos já povoados. 

 Mais tarde o ciclo do café ajudou a consolidar tal processo. Cidades se 

desenvolveram, fazendas foram soerguidas em meio as grandes matas e rodeadas 

de pés de café fizeram história e ajudaram a desenvolver a economia da Zona da 

Mata mineira. O trem era responsável pelo intercâmbio de informações, mercadorias 

e pessoas entre as cidades, principalmente entre os pólos de produção de café e as 

regiões portuárias e de importância econômica. Contudo, com a crise de 1929 e 

declínio do café, assim como da fertilidade dos solos, a pecuária e demais atividades 

se incumbiram de substituir as imensas áreas de cafezais.      

Com relação ao distrito Abreus, as fazendas mais antigas datam do inicio do 

século XIX e o nome do distrito se deve graças a uma doação de terras feita para a 

construção de igreja, cujo padroeiro seria São Sebastião, pelas irmãs Alexandra 

Maria de Jesus e Dona Francisca Rosa de Jesus, sendo a primeira pertencente à 

família Abreu, da qual se deve o nome do distrito e uma das primeiras a se 

estabelecerem na região de Abreus e que, segundo informações de habitantes mais 

antigos, vieram da região do Pomba. Após a morte de seus maridos, “Elas doaram 

três alqueires de terras para a fundação de Abreus, conforme a escritura lavrada 

pelo escrivão Franklin Zacarias da Trindade de São Caetano do Xopotó (atual 

Cipotânea) em 04 de agosto de 1903”3.  

Compreender os processos históricos é fundamental ao estudar os 

mecanismos culturais que atuam sobre uma determinada região. E, assim como a 

história da ocupação da Zona da Mata mineira sugere, ainda são mantidos vínculos 

fortes com as atividades econômicas desenvolvidas nos primórdios da colonização 

no distrito de Abreus. 

 

                                                 
3 Informação obtida no site: <http://abreusmg.vila.bol.com.br> acesso em 10/09/2010. 
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1.2 Aspectos naturais do Distrito de Abreus 

1.2.1 Aspectos da fauna e da flora 

 

A primitiva cobertura florestal, que caracterizava toda a região da Zona da 

Mata e todo o município de Alto Rio Doce, ao qual Abreus pertence, era a Floresta 

Tropical Subcaducifólia. Atualmente permanecem apenas resquícios dessa mata, 

localizando-se, principalmente, em alguns pontos mais elevados, sendo que a maior 

parte da cobertura vegetal existente, na atualidade, ao longo do território, é 

constituída por Vegetação Secundária também conhecida como Capoeira4. (Vide 

figura 2 abaixo e mapa no anexo 2).  

 

 Figura 2: FREITAS, Fabiano Amarante. Cobertura vegetal típica de Abreus. Abreus, 
 2008. 

                                                 
4 Dados contidos no Mapa: IGA: Instituto de Geociências Aplicadas/ Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. Município de Alto Rio Doce-MG: 1983. Projeção Universal Transversa de Mercator. Mapa 
colorido 97x 82 cm. Escala 1:50000. 
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Os resquícios de floresta que ainda podem ser encontrados são de grande 

importância, pois garantem a sobrevivência de espécies vegetais e animais, muitas 

vezes, ameaçados de extinção e servem, inclusive, como corredores ecológicos.  

Além disso, nas regiões serranas ou de alta declividade, a vegetação protege 

os solos dos processos erosivos. Quando esses trechos são desmatados, o risco de 

sofrerem erosão e de ocorrer desmoronamentos aumenta, gerando prejuízos 

ambientais e econômicos para seus proprietários através da perca de solos. (Vide 

figura 3, abaixo). 

 

FIGURA 3: REZENDE Tiago. Voçoroca na região do São Bento. Abreus - 2010 
 

A preservação da cobertura vegetal é importante não apenas para a 

preservação da fauna e da flora e proteção dos solos, mas para inúmeros fins, 

dentre os quais consideramos como de maior enfoque neste trabalho, além dos 

acima mencionados, a  manutenção da vazão dos mananciais, uma vez que facilita 

a infiltração da água no solo reabastecendo continuamente os lençóis subterrâneos 

que dão origem às nascentes. Tal processo contribui para a diminuição do 
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escoamento superficial que também pode provocar perda de solo e o surgimento ou 

intensificação de processos erosivos 

Nestes termos, o desmatamento é um problema que vem afligindo toda a 

região. Contudo, esse processo não se justifica apenas na atualidade, uma vez que 

se iniciou com a chegada dos primeiros habitantes não indígenas que vieram a partir 

do século XVIII objetivando desbravar terras ainda inexploradas pelos brancos e 

exploração de minérios na região. De início, desmatavam para a ocupação e 

construção de caminhos, estradas e de suas residências e posteriormente para a 

exploração de madeira e uso da terra. Nos dias de hoje, a silvicultura, a criação de 

gado e o uso agrícola são as principais causas do desmatamento no distrito de 

Abreus. Somam-se várias outras causas que contribuem para a destruição das 

matas e ecossistemas locais a exemplo das queimadas.  Esse processo se 

assemelha ao de inúmeras localidades que constituem a Zona da Mata mineira e 

outras regiões do Brasil abrangidas pela Mata Atlântica, considerada por vários 

pesquisadores como um dos mais diversificados biomas do planeta, principalmente 

antes de sua quase total destruição.  

Nossa fauna é constituída por espécies típicas do bioma Mata Atlântica, e, 

facilmente é possível observar a presença de lobos guarás, jaguatiricas e de outras 

espécies que assim como o lobo, são capazes de atrair a atenção das pessoas na 

região. (Vide figura 4). 
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 Figura 4: FREITAS, Fabiano Amarante. Marca das unhas de um felino em uma trilha  
 nos arredores de Abreus. Abreus, 2008. 

 

 

 1.2.2 Aspectos geomorfológicos do Distrito de Abreus 

 

Dentro do quadro geomorfológico do Estado, o município de Alto Rio Doce 

está localizado na região dos Planaltos Cristalinos Rebaixados e apresenta um 

relevo constituído de colinas de topos arredondados, sendo recortado pela densa 

rede de drenagem, fazendo parte do domínio dos mares de morros. (Vide mapa no 

anexo 3). 
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As rochas que predominam na região são muito antigas, pertencentes ao 

Embasamento Granito-gnáissico Indiviso, do Pré – Cambriano5.  

As cotas altimétricas do distrito variam entre 660 metros (a mais baixa), 

localizada nas proximidades da confluência do Córrego Gambá com o Rio Xopotó e 

980 metros (a mais alta) situada no morro do Gambá. 

Quanto às áreas de declividade maior que 100%, consideradas de 

preservação permanente, não foi possível visualizá-las através de imagens de radar, 

uma vez que a escala dessas imagens são pequenas, em torno de 1: 250.000. 

Contudo, em campo é possível verificar a ocorrência de várias pequenas áreas de 

encostas com declividade acentuada, onde possivelmente ultrapassam os 45º de 

inclinação, remetendo- as à preservação.     

 

1.2.3 Aspectos da hidrografia do Distrito de Abreus 

 

A rede hidrográfica do distrito é bastante densa, sendo constituída, 

principalmente, por pequenos córregos e ribeirões que se formam ao longo do seu 

território pela junção de incontáveis pequenas nascentes localizadas em quase 

todas as encostas côncavas do território abreuense. Seu padrão de drenagem é o 

dentrítico6. ( Vide mapa no anexo 4). 

A maioria dessas nascentes são de grande importância para os produtores 

rurais que utilizam de suas águas de diferentes formas, desde a dessedentação do 

gado até o abastecimento de suas próprias casas nas áreas mais distantes que não 

são abrangidas pelo abastecimento público fornecido pela COPASA.  

                                                 
5 Idem. 
6
 Regime hidrográfico caracterizado por uma infinidade de afluentes e subafluentes, comum em 

regiões de climas tropicais com chuvas abundantes. O termo vem do grego dendron (galho), já que 
visto em um mapa os cursos d'água formam um traçado que lembra os galhos da copa de uma 
árvore. 



          23 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 

 

Durante muitos anos as pessoas residentes na localidade de Abreus 

utilizaram a força das águas, oferecida gratuitamente pela natureza, de diferentes 

formas. Podemos mencionar, aquelas aplicadas para movimentar pequenos 

geradores de energia elétrica utilizados pelas populações, que dispunham de capital 

para tal investimento, e que forneciam “luz” para os moradores das áreas rurais mais 

distantes e esquecidas pelos políticos locais até a chegada da tão almejada energia 

elétrica que há pouco veio a abranger tais áreas. Há também o emprego da energia 

hidráulica na movimentação de moinhos e monjolos encontrados em algumas 

residências, ainda que apenas como memória de uma época em que os valores 

atribuídos às suas terras e aos recursos que ela oferecia se distinguiam dos atuais, 

então oriundos de um sistema econômico, no qual tudo se transformou em simples 

mercadorias ou fonte de obtenção de divisas. 

Também utilizada nos alambiques, que produzem a tão apreciada cachaça de 

Abreus (produzida de maneira artesanal), uma das principais atividades econômicas 

da região, a água é empregada no resfriamento das tubulações em que se dá a 

destilação da “garapa azeda”7. Durante anos, os córregos que margeavam tais 

alambiques, construídos nessas áreas para este fim, eram tidos como ponto de 

descarte do vinhoto que causava grandes prejuízos a tais ecossistemas. Hoje em dia 

essa prática não é mais utilizada e o vinhoto passou a ser empregado como 

fertilizante nos canaviais por vários proprietários que relataram ser muito eficiente.  

A pureza das águas do distrito se encontra condenada pelos esgotos 

despejados ou por dejetos de gado e de outros animais que caminham livremente 

em áreas de mananciais que não são cercadas. Outro problema é a diminuição da 

vazante de vários córregos que foi nitidamente visualizada ao longo do tempo pelos 

habitantes mais antigos do distrito e, de maneira menos expressiva, pela população 

não tão idosa8. Tal fato se deve, principalmente, ao desmatamento, para diversos 

fins, de áreas de recargas (topos de morros), áreas próximas de mananciais, 

                                                 
7 Termo utilizado nos alambiques da região para designar a garapa já fermentada ou em fase de 
fermentação, processo em que se utiliza, na maioria das vezes pelos produtores de cachaça 
artesanal, o fubá adicionado à garapa.  
 
8 Informações obtidas através de conversas informais com moradores do distrito.  
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compactação do solo por pisoteamento do gado e ao assoreamento causado pela 

aração sem as devidas preocupações com a sustentabilidade da propriedade e com 

as leis ambientais vigentes.  

É marcante a presença de um divisor de águas no distrito que proporciona a 

formação do córrego Gambá, constituído pelos córregos que nascem na 

comunidade do São Dimas, e do Ribeirão Santo Antônio, nascido no município de 

Mercês e alimentado pelos demais córregos existentes em Abreus. Todos estes 

deságuam no rio Xopotó, um dos afluentes do Rio Doce. (Vide mapa no anexo 5) 

 

1.2.4 Aspectos climáticos do Distrito de Abreus 

 

O clima é definido como Tropical de Altitude, favorecendo a ocorrência de 

duas estações climáticas distintas: uma, de Novembro a Março, caracterizada por 

temperaturas mais elevadas e maiores precipitações, outra, de Abril a Outubro, 

período de inverno e estiagem. 

O total pluviométrico varia em torno de 1500 mm anuais. A temperatura média 

anual é da ordem de 19ºC, sendo a média das máximas de 23,9ºC e das mínimas 

de 13,8ºC.9 

 

 

 

                                                 
9 Dados contidos no Mapa: IGA: Instituto de Geociências Aplicadas/ Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. Município de Alto Rio Doce-MG: 1983. Projeção Universal Transversa de Mercator. Mapa 
colorido 97x 82 cm. Escala 1:50000. 
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1.3 Aspectos populacionais do Distrito de Abreus 

 

O contingente populacional do distrito é de aproximadamente 1997 habitantes 

que residem dentro de seus limites territoriais, sendo 506 residentes na área urbana 

e 1491 residentes na área rural, segundo o Censo Agropecuário de 2007. 

Entretanto, a estagnação econômica da região favorece a migração de um número 

crescente de pessoas rumo a outras regiões ou às grandes cidades em busca de 

trabalho ou de melhores condições de vida.  

A migração de jovens, após a conclusão do ensino médio também é 

crescente, uma vez que as oportunidades de trabalho no Distrito são estritamente 

limitadas. Soma-se a busca pela continuação e aprimoramento de seus estudos, 

assim, uma vez formados dificilmente voltarão. Tal fato parece ocorrer em boa parte 

do município de Alto Rio Doce como um todo.  

 

1.4 Aspectos econômicos do Distrito de Abreus 

 

No plano econômico, o plantio da cana-de-açúcar para a produção de 

cachaça e os alambiques destinados a produção artesanal da mesma são algumas 

das principais atividades. Já conhecido como “terra da cachaça”, o distrito vem 

expandindo sua fama através de uma tradicional festa: o “Festival da Cachaça”, que 

desde 1999 vem divulgando o produto e contribuindo para a movimentação da 

economia, gerando divisas para os produtores e para o pequeno comércio local. 

Cabe dizer que boa parte da venda e distribuição da cachaça produzida em Abreus 

fica por conta de atravessadores e que esta não possui um mercado fixo, limitando-

se a pequenos estabelecimentos comerciais espalhados por várias partes da região 

e por algumas cidades a exemplo da capital mineira, Belo Horizonte.  
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Diante desse fato, o preço do produto é reduzido no alambique e menor ainda 

o preço pago à matéria prima: a cana-de-açúcar. Pretende-se, no entanto, a 

associação dos produtores locais em cooperativas orientadas por órgãos destinados 

a prestar apoio aos produtores de aguardente no intuito de aumentar o desempenho 

da produção, melhorar os preços e garantir mercado consumidor para a tão 

apreciada cachaça de Abreus.  

Embora muitos produtores já estejam de acordo e conscientes da 

necessidade da associação, ainda não há um consenso unânime, uma vez que, 

muitos dos alambiques locais não se encontram adaptados às normas estabelecidas 

para o funcionamento ou, tampouco, têm registro de funcionamento. Estes fatos são 

condicionados pelos altos custos dos investimentos e adequação às normas, pela 

falta de incentivos e de apoio ou simplesmente pelo relaxamento de alguns; fatores 

limitantes na almejada busca pela associação em cooperativa, condicionando a 

estagnação da produção e da economia distrital. 

A pecuária leiteira também é uma atividade muito praticada na região. 

Entretanto, o baixo valor do leite pago ao produtor, condicionado por uma série de 

fatores, e os altos custos para a sua produção, têm feito com que a mesma não se 

desenvolva economicamente. A atividade gera poucos empregos, limitando-se 

quase exclusivamente à mão de obra do próprio produtor ou, no caso daqueles que 

produzem maiores quantidades, restringindo-se a poucas contratações quase 

sempre sem registro no Ministério do Trabalho, devido aos altos custos de taxas e 

tributos, ou a outros fatores. Atualmente vem sendo praticada, em várias 

propriedades, em conjunto com o plantio de eucalipto e produção de carvão vegetal. 

O plantio de eucalipto, destinado a produção de carvão vegetal, tem se 

tornado uma alternativa econômica para vários produtores; os quais, em boa parte, 

destinavam suas propriedades à agricultura ou à produção de leite. Atualmente é 

difícil observar uma vertente na região que não tenha, pelo menos, uma pequena 

moita de eucalipto plantado, funcionando como uma futura fonte de renda para seus 

proprietários ou como uma pequena poupança destinada a possíveis emergências 
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ou a investimentos futuros capazes de gerar lucros muito maiores que boa parte das 

atividades desenvolvidas até então naqueles pequenos trechos de terras. 

Com o eucalipto, terrenos considerados improdutivos para a agricultura, áreas 

destinadas à pastagem do gado ou inutilizadas tornaram-se plantações, símbolo de 

sonhos para aqueles  que nunca puderam sonhar, e que vem tomando o lugar, 

inclusive, das pequenas atividades agrícolas. A atividade também gera empregos, 

uma vez que muitas pessoas se dedicam à constante produção de carvão, 

comprando plantações ou trabalhando em parceria com os proprietários. 

Entretanto, nem sempre tal atividade é praticada em conformidade com a lei 

ambiental, provocando graves consequências, tais como a autuação de produtores 

rurais ou impactos negativos ao meio ambiente, a exemplo do plantio de eucalipto 

em área de nascente que resultou na sua extinção, como retrata as figuras abaixo, 

ambas fotografadas durante o verão, época que apresenta maior índice 

pluviométrico (Vide figura 5 e 6).    

 

 Figura 5: FREITAS, Fabiano Amarante. Plantio de eucalipto próximo à nascente no  
 distrito de Abreus. Abreus, 2007. 
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 Figura 6: REZENDE, Tiago. Situação atual da área onde se localizava uma nascente no    
distrito de Abreus. Abreus, 2010. 

 

A agricultura familiar, ainda com fortes vínculos tradicionais, também ocupa 

posição de destaque no distrito de Abreus, sendo que o plantio da cana-de-açúcar, 

voltada para a produção de cachaça e trato do gado, de milho e de feijão estão entre 

as principais culturas, e por vezes são utilizadas para negociações locais. Também é 

possível encontrar dentro dos limites territoriais do referido distrito, ainda que em 

menor escala, outros tipos de culturas.  

Cabe ressaltar que, segundo alguns produtores, cultivar a terra está cada vez 

mais caro e mais burocrático, sem falar na mão de obra necessária para o preparo 

do terreno, no alto preço dos fertilizantes químicos, na dificuldade de encontrar 

pessoas dispostas a trabalhar com esse tipo de serviço e nas possíveis 

eventualidades da natureza que podem colocar tudo a perder. Assim, muitos 

preferem comprar os produtos nos mercados locais e utilizarem a terra para outros 

fins que não a agricultura, a exemplo do plantio de eucalipto, muito embora, algumas  
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áreas com potencial produtivo se mantenham destinadas a outros tipos de uso, 

segundo eles “para não estragar o terreno”10 .  

O comércio local e outras pequenas atividades ajudam a movimentar a 

economia do distrito, que almeja prosperidade com o asfaltamento da MG-132, já 

concluído até Alto Rio Doce, mas que ainda se distancia em13 km de Abreus, trecho 

sem pavimentação (MG-280). Dentre vários outros fatores, as precárias condições 

das estradas que interligam as diferentes localidades do distrito, são condicionantes 

da estagnação da economia. Essas, em épocas de chuvas intensas, por vezes, 

permanecem intransitáveis. O mesmo se diz dos trechos que ainda não receberam 

pavimentação da MG-280, mantendo a população dessas áreas isolada, impedindo 

o fluxo de pessoas, mercadorias e, inclusive, contribuindo para a desvalorização dos 

produtos locais, a exemplo do leite, uma vez que os gastos e as dificuldades com o 

transporte aumentam. 

 

1.5 Aspectos políticos do distrito de Abreus 

 

A forte rivalidade política existente no distrito, assim como em todo o território 

do Município de Alto Rio Doce e em várias outras regiões, principalmente os 

municípios interioranos, cuja malha urbana é considerada pequena ou média, 

favorece a desunião da população em favor de um ideal conjunto que possa trazer 

benefícios mútuos e alavancar a economia e o crescimento dessas áreas. Ao invés 

disso, boa parte da população se preocupa em eleger políticos, muitas vezes 

desqualificados e despreparados, para governar em favor dos eleitores de seu 

partido e para distribuir empregos e proporcionar benefícios para tais pessoas, 

principalmente para aqueles tidos como líderes políticos locais, como se a 

administração pública não passasse de uma simples empresa que contrata e demite 

                                                 
10 Termo utilizado por alguns produtores na região ao fazerem referência ao plantio de eucalipto.   
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funcionários de acordo com suas aspirações políticas e não pela sua competência 

ou através de concursos públicos.  

A existência de pequenos currais eleitorais ajuda a consolidar tal sistema, que 

proporciona graves conseqüências e corrobora na trilhagem dos caminhos da 

estagnação econômica do município e principalmente do distrito, área de menor 

interesse. 

É neste contesto que se materializa as intervenções nas ditas Áreas de 

Preservação Permanente e que consequentemente provocam impactos negativos 

ao meio ambiente e até mesmo na economia de Abreus. 
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CAPÍTULO 2 

ÁREAS COM RESTRIÇÃO DE USO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

VOLTADAS PARA O PRODUTOR RURAL 

 

O Brasil é um país que possui uma imensa biodiversidade espalhada pelos 

diversos biomas e ecossistemas ao longo do território, além de paisagens marcantes 

e dotadas de recursos naturais fundamentais à vida e ao desenvolvimento. Como tal 

tem o dever de garantir o direito ao meio ambiente equilibrado, e de protegê-lo para 

as presentes e futuras gerações, promovendo o uso sustentável dos recursos aqui 

existentes, assim como rege a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225: 

Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

Cabe dizer que a preocupação acerca das questões ambientais e a busca por 

um ambiente equilibrado não se data na atualidade, mas vem sendo discutida, ainda 

que em pautas diferentes das atuais, há muito tempo. Como não se impõe apenas 

ao poder público o dever de zelar pelo meio ambiente, faz-se necessário não 

esperar apenas a atuação do Estado e que não atribuamos somente a ele tal 

incumbência, mas que façamos nossa parte na defesa de tão importante causa.  

 É tendo em vista a responsabilidade que nos foi atribuída e que as APPs vêm 

sofrendo vários danos nas regiões rurais e que está na Constituição a exigência de 

que a propriedade rural cumpra sua função social, o que inclui, entre outros pontos, 

a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, o 

que  significa que o produtor  rural não pode explorar de  forma  inconseqüente os 

recursos de sua terra e que o poder público poderá fiscalizar o uso da terra, da flora, 

da fauna e da água, é de vital importância a busca pelo manejo sustentável dessas 

propriedades, um dos motivos pelos quais foi desenvolvido este trabalho. 
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Nestes termos, temos como objeto de estudo as intervenções antrópicas em 

áreas de preservação permanente por pequenos produtores rurais. Objetivamos 

diagnosticar os possíveis motivos que levam a tal problema, considerando as 

relações existentes numa perspectiva sociocultural e socioeconômica, e então definir 

planos, projetos e políticas que visem minimizar as intervenções e consequentes 

impactos nas ditas áreas. Assim, é de grande relevância estabelecermos alguns 

conceitos para melhor esclarecimento e entendimento do assunto a ser tratado.  

 

2.1 Conceitos e esclarecimentos sobre Áreas de Preservação Permanente e 

Reserva Legal 

 

Em 1965, tendo em vista as necessidades de se estabelecer uma lei mais 

abrangente, capaz de atender as novas temáticas ambientais e mais atual que o 

antigo código florestal, Decreto 23.793 de 23/01/1934, foi instituído o Novo Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771 de 1965) que, ao longo do tempo, veio sofrendo 

várias alterações para melhor atender as novas necessidades que envolvem o tema. 

Ele estabelece que as  florestas e  vegetação natural, mesmo aquelas localizadas 

em terras particulares, são bens de interesse comum a todos e, por isso, prevê 

limitações ao direito de propriedade. Nas propriedades rurais, são dois os tipos de 

áreas com restrição de uso: a reserva legal - RL e as áreas de preservação 

permanente - APPs. 

Em seu artigo 1º, inciso II, são definidas as “Áreas de Preservação 

Permanente”, texto incluído pela Medida Provisória nº2.166-67, de 2001 como 

sendo: 

área [...] coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 1965) 



          33 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 

 

Essas áreas possuem singular importância no equilíbrio do meio ambiente e 

na garantia do desenvolvimento sustentável. São também indispensáveis para fins 

de cumprimento do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Elas, entretanto, 

representam ponto de incontáveis discussões e debates e ainda que o nome sugira 

como sendo de preservação permanente, as intervenções sofridas pelas mesmas 

são motivo de preocupação e de interesse ao se aplicar a análise ambiental. 

Com relação às discussões que envolvem temas como as APPs e outros 

relativos ao meio ambiente, está em votação no Senado o projeto de lei do relator:  

Deputado Federal Aldo Rebelo que propõe alterações à lei 4.771 de 1965. Tal 

proposta prevê várias medidas, a citar: a diminuição de APPs de margens de rio, 

extinção da Reserva Legal – RL em propriedades com até 4 módulos fiscais, 

consolidação do uso de APPs já ocupadas, dentre outras mudanças no Código 

Florestal em vigor .  

Considerando o fato de que o presente trabalho se consolidou tomando como 

base as leis ambientais vigentes até o momento, não estenderemos discussões 

sobre os pormenores da nova lei que está em votação. Entretanto, destacamos que 

este trabalho se propõe a investigar os pormenores das causas de intervenções em 

APPs, averiguando desde os mecanismos culturais de intervenção até as condições 

econômicas locais. É com base na análise de dados sólidos e de estudos extensos 

que abrangem, inclusive, o processo de ocupação da região de Abreus que este 

trabalho se concretizou. Assim, ainda que a legislação ambiental vigente sofra 

alterações em um futuro próximo, não será inútil a aplicabilidade do mesmo. É 

preciso lembrar que o que está em votação é a alteração das leis, mas não a 

alteração da consciência ambiental dos cidadãos ou das condições econômicas dos 

pequenos produtores rurais, ainda que tais medidas possam favorecê-los. Assim, 

antecipamos que a viabilização de políticas públicas voltadas para o pequeno 

produtor rural é o que, de fato, tais pessoas carecem e é nesse sentido que 

poderemos utilizar as conclusões obtidas através da investigação feita durante a 

realização deste.   
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A Lei 4.771 de 1965 considera como sendo de preservação permanente, de 

acordo com seu artigo 2º, o qual teve sua redação modificada pela lei 7.803 de 18 

de julho de 1989, e que foram melhor definidas pela Resolução CONAMA nº 303 de 

20 de março de 2002 :  

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 

        1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura;  

        2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;   

        3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;  

         4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;   

        5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinqüenta) metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja 
a vegetação. (BRASIL,1965). 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002, em 

seu artigo 3º, inciso V, a área de preservação permanente em topos de morros são 

delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima 

da elevação em relação a base. Esta resolução ainda acrescenta outras áreas, além 

das citadas anteriormente pelo artigo 2º da Lei 4.771 de 1965. 

Em Minas Gerais, de acordo com a Lei 18.365 de 1 de agosto de 2009, que 

altera a Lei 14.309 de 19 de junho de 2002, é respeitada a ocupação antrópica 

consolidada, que consiste no uso do solo em área de preservação permanente 

estabelecido até 19 de junho de 2002, por meio de ocupação da área, de forma 

efetiva e ininterrupta, respeitando-se o período de pousio,  com edificações, 
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benfeitorias e atividades agrossilvipastoris, vedada a extensão da área ocupada e 

atendidas as recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas 

mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas. 

De acordo com a mesma lei existe um tratamento diferenciado para APPs 

úmidas e de morros que foi regulamentado pelo Decreto Estadual 45.166 de 2009. 

Segundo tais leis o prazo máximo para a recomposição da APP são 20 anos ou até 

2029 e o plano de conversão deve ser acertado entre o produtor e o IEF. O Decreto 

determina que, durante esses 20 anos, a cada 2 anos um décimo da APP 

considerada, seja recomposta. Caso prefira, o produtor pode usar até 4 anos de 

carência e, a partir daí, converter pelo menos um oitavo (12,5%) da APP a cada 2 

anos. Ainda segundo a Lei, o plano de conversão tem que levar em conta a 

importância da APP a ser convertida para a renda familiar do produtor e a sua 

capacidade financeira. Dessa forma, pretende-se que tudo seja feito em paz e sem 

penalizar quem depende da terra para sobreviver11.  

Para as APPs úmidas, ou seja, aquelas que estão em torno das águas, as 

regras para uso consolidado são: Quando a área for usada para culturas anuais ou 

perenes, deve ser convertida progressivamente para vegetação nativa ou para 

sistemas agroflorestais que garantam as funções ecológicas dessas APPs12.  

Para as APPs de morros, as regras para uso consolidado são: Quando a área 

for usada para culturas anuais ou pastagens, deve ser convertida progressivamente 

para culturas arbustivas ou arbóreas, a exemplo do eucalipto, pinus, cedro 

australiano, dentre outros, sendo também admitidos sistemas agroflorestais. No caso 

de pastagens, havendo necessidade de mantê-las, a lei garante que serão aceitos 

                                                 
11 Informações obtida em: Nova Lei Florestal de Minas Gerais: manual para o produtor rural / 
[elaboração e produção: Gerência de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Socioeconômico, 
Gerência de Jornalismo, Gerência de Comunicação Visual]. – Belo Horizonte: Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, 2009. 28 p. 
 
12 Idem. 
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os sistemas de integração pastagem e floresta, ou seja, cultivar ao mesmo tempo 

árvores e pasto, manejando as duas culturas com finalidade econômica13.  

Também é importante definirmos, para melhor compreensão dos mecanismos 

de preservação ambiental previstos na lei e que estão diretamente relacionados ao 

uso e ocupação das terras, as áreas de reserva legal, texto incluído na Lei 4.771 de 

1965 pela Medida Provisória nº2.166-67, de 2001:      

[...] área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas. (BRASIL, 1965) 

Assim, toda propriedade deve destinar uma parcela do terreno, além das 

áreas de preservação permanente, e que varia de acordo com a região, à 

preservação visando garantir os processos mencionados na definição acima e 

sendo, também, instrumento do desenvolvimento sustentável. A averbação da área 

que será destinada a reserva legal, observa os seguintes critérios, incluídos ao Novo 

Código Florestal (Lei 4.771 de 1965) pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001:  

 Art. 16  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 
as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, 
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de 
reserva legal, no mínimo:  

        I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia Legal; 

        II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de 
cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 
propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, 
desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 
termos do § 7o deste artigo; 

        III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou 
outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e  

        IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do País.(BRASIL,1965) 

                                                 

 
13 Idem. 
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 Cabe ressaltar que de acordo com o § 6º do mesmo artigo cujo texto também 

foi incluído pela mesma medida provisória acima citada,  

 § 6º Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das 
áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 
permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não 
implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e 
quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e 
reserva legal exceder a:  

        I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal;  

       II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais 
regiões do País; e 

       III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas 
alíneas "b" e "c" do inciso I do § 2o do art. 1o.(BRASIL,1965) 

As alíneas a que se refere o inciso acima dizem respeito à pequena 

propriedade rural ou posse familiar, que no caso de Abreus não poderá superar 30 

(trinta) ha.  

A área de reserva legal, de acordo com o parágrafo 8º do mesmo artigo deve 

ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis 

competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com 

as exceções previstas no Código Florestal. 

Com a Lei Estadual nº 18.365 de 1 de agosto de 2009, regulamentada pelo 

Decreto Estadual 45.166 de 2009 que altera a Lei 14.309 de 19 de junho de 2002, 

caso uma propriedade rural não apresente vegetação natural, o produtor terá que 

recompô-la para constituir a reserva legal. A Lei Florestal permite que, em pequenas 

propriedades, com até 30 ha, essa recomposição seja feita por meio do plantio de 

árvores de interesse econômico, tais como o eucalipto ou o pinus, desde que essa 

espécie ocupe, no máximo, metade da área a ser recomposta. Além disso, o plantio 

das espécies de interesse econômico deverá ser feito em conjunto com espécies 

nativas, na forma de consórcio. A  lei  também  determina  que  a  exploração  

dessas árvores  seja  limitada a  um  ciclo  de  produção.  Isso  significa  que  as  

áreas  de  reserva  legal recompostas por esse método poderão ser utilizadas para 
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produção pelo tempo previsto para a exploração da espécie escolhida. Esse tempo 

depende de regulamentação do IEF14. 

De acordo com informações obtidas junto ao IEF do município de Alto Rio 

Doce, para a averbação da reserva legal, o proprietário deve apresentar uma série 

de documentos (vide Anexo 7) dentre os quais se inclui a planta topográfica do terreno 

cuja área deve ser averbada. Entretanto, o processo de elaboração desta é caro e 

muitas vezes inacessível ao pequeno produtor, fato que é desconsiderado perante 

tal órgão e que de acordo com o § 9º do artigo 16º da lei 4.771 de 1965, incluído 

pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001 “a averbação da reserva legal da 

pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público 

prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário”(BRASIL,1965), favorecendo 

assim a regularização das propriedades e garantindo maiores esclarecimentos aos 

proprietários de terras, não apenas no distrito de Abreus como em várias regiões 

mineiras. 

 

2.2 Políticas públicas na região e pequeno produtor rural 

 

Identificar e analisar os motivos que levam a intervenções nas áreas acima 

mencionadas, em especial as de preservação permanente é de suma importância, 

principalmente quando o foco se direciona para pequenos produtores rurais. As 

peculiaridades estão em aspectos como: a agricultura familiar, que constitui uma das 

principais atividades econômicas praticadas na localidade; dificuldades financeiras 

enfrentadas pelos habitantes em função da ausência de alternativas de emprego e 

de possibilidades de se desenvolver novos métodos de utilização de suas 

propriedades; e apropriação e uso de APPs para produção, moradia ou benfeitorias, 

constituindo pois, um dos maiores motivos de multas e autuações no meio rural. 

                                                 
14

 Idem 
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Assim, um manejo sustentável das propriedades rurais e seus reflexos além de 

contribuir para a melhoria da qualidade ambiental podem, inclusive, proporcionar um 

aquecimento da economia do distrito de Abreus no caso de se estabelecer políticas 

conjuntas com o produtor, prestando apoio, esclarecimento e orientação em sua lida, 

direitos assegurados pelo artigo 31º da Lei Estadual nº14.309 de 19 de junho de 

2002 que diz: 

Art. 31 O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de 
apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para o 
proprietário rural que: 

     I – preservar e conservar as tipologias florestal e campestre da 
propriedade; 

     II  –  recuperar,  com  espécies  nativas  ou  ecologicamente adaptadas, 
as áreas degradadas da propriedade; 

     III  –  sofrer  limitações ou restrições no uso  de  recursos naturais da 
propriedade, mediante ato do órgão competente federal, estadual ou 
municipal, para fins de proteção dos ecossistemas e de conservação do 
solo; 

     IV – proteger e recuperar corpos d’água. 

Parágrafo  único  –  Cabe  ao  órgão  competente  do  Sistema Operacional 
da Agricultura ou, na hipótese de dissolução,  a  seus sucessores  ou a 
qualquer outro órgão de assistência  técnica  que venha  a  ser  criado  
comunicar  ao  proprietário  as  exigências mencionadas no “caput” deste 
artigo.(MINAS GERAIS, 2002)  

 Com relação aos incentivos fiscais, em 2009 foi regulamentada pelo Decreto 

45.113 a lei do Bolsa Verde.  Trata-se da Lei 17.727, de 2008, que criou um 

incentivo financeiro a ser pago ao produtor rural  pelo  serviço  ambiental  de  

identificação,  recuperação,  preservação e conservação de áreas de  formações 

ciliares e  recarga de aquíferos, e áreas  de  proteção  da  biodiversidade. 

 O  Bolsa  Verde  tem  por  objetivo, de acordo com o manual de princípios, 

critérios e procedimentos para a sua implementação elaborado pelo IEF, apoiar  a  

conservação  da  cobertura  vegetal  nativa  em  Minas Gerais  mediante  pagamento  

por  serviços  ambientais  aos  proprietários  e  posseiros  que  já preservam  ou  que  

se  comprometem  a  recuperar  a  vegetação  de  origem  nativa  em  suas 

propriedades ou posses. 
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 De acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto 45.113, de 05 de junho de 2009 

que regulamenta a Lei 17.727: 

Art. 1º O Estado concederá incentivo financeiro a proprietários e posseiros 
rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos deste Decreto, para 
identificação, recuperação, preservação e conservação de:  
     I  - áreas necessárias à proteção das formações ciliares e  à recarga de 
aqüíferos; e  
     II  -  áreas  necessárias  à  proteção  da  biodiversidade  e ecossistemas 
especialmente sensíveis. 

Art.   3º   Para efeito de concessão do benefício, quanto às áreas previstas 
no art. 1º, será obedecida a seguinte gradação  de valores dos benefícios 
pecuniários, em ordem crescente:  

     I    -  propriedades   e   posses que   necessitem   adequação   aos 
critérios   de   regularização da Reserva Legal e  de  proteção  das Áreas de 
Preservação Permanente;  
     II    -  propriedades e posses que conservem ou preservem áreas no    
limite estabelecido pela  legislação em termos da regularização da   
Reserva   Legal  e  da  proteção  das  Áreas  de  Preservação Permanente; 
e  
     III    - propriedades e posses que conservem ou preservem áreas acima   
do    limite   estabelecido   pela  legislação  em  termos   da regularização  
da  Reserva  Legal  e  da  proteção  das  Áreas  de Preservação 
Permanente.  
     Parágrafo único. O benefício  terá valor majorado nos casos de 
propriedades que apresentem balanço ambiental adequado, conforme 
critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Executivo do Bolsa Verde. 
(MINAS GERAIS, 2009) 

 O auxílio financeiro a pessoas físicas terá duração de cinco anos 

consecutivos, desde que o proprietário ou posseiro cumpra com as observâncias das 

ações de proteção e conservação previstas.  

 A  divulgação  do  programa  nos  municípios  e  localidades é de 

responsabilidade das  instituições integrantes  do  Comitê Executivo da Bolsa Verde,  

através  das  suas  unidades  desconcentradas,  pelas  instituições conveniadas e 

pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), em 

articulação com a Secretaria Executiva do programa Bolsa Verde, que coordenará o 

processo15. Contudo, no distrito de Abreus, nada se ouve falar sobre a 

implementação do programa e sobre a elaboração de projetos, junto aos produtores, 

voltados para o mesmo, embora na sede municipal já exista um CMDRS formado.  

                                                 
15 Informações obtidas no manual de princípios, critérios e procedimentos para a implantação da lei 
17.727 de agosto de 2008.   
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 Outro programa de interesse para os produtores locais é o Produtor de Água, 

idealizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) no ano de 2001 e modificado nos 

anos de 2005 e 2006, quando teve sua primeira experiência prática. Tal programa 

utiliza do princípio provedor-recebedor (baseado em incentivos) que, de acordo com 

o manual operativo do programa desenvolvido pela ANA, é reconhecidamente mais 

eficiente e eficaz no controle da erosão e da poluição difusa do que o tradicional 

modelo usuário-pagador.      

 O Programa visa incentivar a compensação financeira aos agentes que, 

comprovadamente, contribuem para a proteção e recuperação de mananciais, 

gerando benefícios para a bacia e sua população. Assim, prevê o pagamento de 

incentivos financeiros a todos aqueles que voluntariamente venham a aderir ao 

programa, conservando suas matas, liberando áreas para o plantio de novas 

florestas, conservando adequadamente seu solo e utilizando de maneira sustentável 

sua propriedade16.  

 Pagamentos são feitos pelos agentes participantes aos produtores rurais que, 

por meio de práticas e manejos conservacionistas, venham a contribuir para o 

abatimento efetivo da erosão e da sedimentação e para o aumento da infiltração de 

água, segundo o conceito provedor-recebedor. Estes agentes podem ser entidades 

federais, estaduais, prefeituras municipais, organizações não governamentais, 

comitês de bacias, empresas de saneamento e dentre outros que se proponham a 

pagar pelos serviços ambientais prestados, formando uma Unidade de Gestão do 

Projeto (UGP). São consideradas fontes de financiamento que podem ser 

exploradas: Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Município; Fundos 

Estaduais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente; Fundo Nacional de Meio 

Ambiente, Amazônico ou da Mata Atlântica; ONGs; Recursos da cobrança pelo uso 

da água; Mecanismos de Desenvolvimento Limpo/ Kyoto e etc. 

 Assim, parte dos recursos oriundos dos usuários-pagadores e de outras 

instituições, a exemplo das mencionadas anteriormente, que queiram fazer parte do 

                                                 
16 Informações obtidas no Manual Operativo do Programa Produtor de Água. 
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programa, são destinados ao pagamento de efetivos aos provedores de serviços 

ambientais. 

 É importante frisar que são elaborados arranjos locais com o objetivo 
de criar um mercado para o pagamento pelos serviços ambientais. Nesses 
arranjos são identificados aqueles que se beneficiam dos serviços, os quais 
devem estar dispostos a pagar pela parte dos benefícios dos quais se 
apropriam, e os provedores de serviços ambientais, que estão dispostos a 
prestar ou manter a prestação desses serviços mediante recebimento de 
incentivos financeiros proporcionais ao esforço por eles empreendido. 

Sempre que essa condição for estabelecida em uma sub-bacia, será 
possível a participação de outros atores que, aplicando recursos próprios ou 
de programas por eles coordenados, possam apoiar a implementação dos 
projetos viabilizando assim o funcionamento do mercado. Esses agentes 
atuam na equalização desses mercados.(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
- ANA (Brasil), 2009, 20p.)  

   

 Após a identificação dos diferentes atores do programa, os órgãos e 

instituições que manifestaram interesse em participar do projeto formarão um grupo 

para gerenciamento e fiscalização, constituindo assim a Unidade de Gestão do 

Projeto – UGP, com definição clara dos papéis e formas de financiamento das 

ações17.  

 Tendo constituída uma UGP, para a participação no programa, os produtores 

interessados devem elaborar um projeto que aporte benefícios ambientais em sua 

propriedade, a qual deve estar inserida dentro de uma bacia hidrográfica já pré-

estabelecida. O mesmo será submetido a processo licitatório que priorizará aquele 

que apresentar maiores vantagens em relação à diminuição de processos erosivos e 

ao aumento da infiltração de água no solo.  

 Embora a implementação do programa possa ser viável para Abreus, não 

verificamos no decorrer deste trabalho nenhum tipo de manifestação referente a tal 

processo no referido distrito. Isso reflete na observância de alguns produtores 

entrevistados quanto a ausência de incentivos para a preservação e uso sustentável 

de suas propriedades.   

                                                 
17 Informações obtidas no Folheto explicativo do Programa Produtor de Água. 
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 Retomando a Lei Estadual 14.309 de 2002, quanto aos incentivos especiais 

citados em seu artigo 31º, mencionado anteriormente, são considerados, de acordo 

com o artigo subsequente, a concessão de crédito rural, preferência na prestação de 

serviços oficiais de assistência técnica principalmente ao pequeno proprietário rural 

ou ao agricultor familiar, fornecimento de mudas de espécies nativas para fins de 

recomposição da cobertura vegetal original, apoio técnico e educativo no 

desenvolvimento de projetos de preservação e recuperação ambiental, ressaltando-

se apoio técnico e educativo em projetos de reflorestamento com a finalidade de 

suprir a demanda de produtos e subprodutos florestais, minimizando o impacto sobre 

as formações nativas.  

Tal atividade vem sendo intensamente praticada no distrito, com o 

reflorestamento de eucalipto para a produção de carvão ou em menor escala para a 

obtenção de madeira,  e, na grande maioria das vezes, não conta com nenhum tipo 

de apoio. Observa-se que para o reflorestamento com eucalipto,  assim como para 

várias outras práticas, são utilizados apenas os conhecimentos empíricos da própria 

população na realização das atividades, fator limitante para a obtenção de melhores 

resultados tanto na produtividade final, no desenvolvimento das mudas, na escolha 

da espécie mais adequada, e dentre outros fatores, na escolha da área que será 

destinada para este fim. Destacamos o fato de que é facilmente observado, nos 

arredores do distrito, o uso de APPs para a silvicultura e demais atividades. (Vide 

figura 7) 
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Figura 7: FREITAS, Fabiano Amarante. Derrubada do eucalipto próximo de represa  
para produção de carvão. Abreus, 2007. 
 

É importante ressaltar que os proprietários cujas propriedades estiverem em 

desacordo com a lei também tem direito a assistência técnica gratuita para a 

regularização das mesmas assim garantida pela lei 14.309 de junho de 2002:  

 Art. 33 O  poder  público prestará  assistência  técnica gratuita a 
proprietários cuja propriedade esteja em desacordo  com as  exigências  de 
reserva legal, áreas de preservação  permanente protegidas  e  destinação  
correta de embalagens  de  agrotóxicos, mediante  Termo  de  
Compromisso assinado  com  o  poder  público, visando à correção das 
irregularidades. 

     §  1°  -  Cabe ao órgão a que se refere o parágrafo único  do art.  31 
comunicar ao órgão ambiental competente a ocorrência  das irregularidades 
a que se refere o "caput" deste artigo. 

     §   2°  -  O  proprietário  rural  que  assinar  o  Termo  de Compromisso,  
não  será apenado pela infração cometida,  benefício que  cessará 
naturalmente se o mesmo não for cumprido,  ficando  o infrator sujeito às 
penas da lei.(MINAS GERAIS, 2002) 

Com relação aos direitos e incentivos supracitados, pouco se observa sua 

aplicação no distrito de Abreus. Quanto a isso, é de conhecimento da própria 
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EMATER o fato de que os produtores do distrito carecem de acompanhamento 

técnico gratuito, comprometido em lhes apoiar e acompanhar sem deixar que falte 

esclarecimentos a respeito da legislação ambiental, o que evitaria boa parte dos 

problemas com a justiça devido às atividades desenvolvidas.  

No município de Alto Rio Doce, a responsabilidade da prestação dos serviços 

então discutidos são atribuídas, ao IEF, Sindicato Rural, IMA e dentre outros órgãos, 

à EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais), que possui como missão: “Promover o desenvolvimento sustentável, 

por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade mineira” e tem como visão “Ser reconhecida pela 

sociedade como a melhor empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

promoção do desenvolvimento sustentável18.  

Segundo informações obtidas por meio de entrevista realizada no dia 

10/09/2010 com o técnico agrícola Sílvio Sérvoro Teixeira, funcionário da EMATER-

MG de Alto Rio Doce, são desenvolvidas, no município, atividades que visam a 

prestar esclarecimentos sobre formação de pastagens, atividades agrícolas de 

maneira geral, análise de solos, legislação ambiental e dentre outras, podendo o 

produtor buscar ajuda junto à EMATER ou esta, por sua vez, levar até ele a ajuda 

necessária. Entretanto, não há funcionalismo suficiente para garantir um 

atendimento e acompanhamento satisfatório na região, limitando as atividades de tal 

órgão ao atendimento de grupos de produtores já existentes e não havendo 

possibilidade de atendimento a novos grupos que porventura venham a ser 

montados. Isso se deve ao fato de que o entrevistado é o único funcionário que a 

EMATER dispõe no município, responsável por esse tipo de serviço. Tal motivo, 

segundo ele, se deve a parceria que foi estabelecida entre a EMATER e a prefeitura 

municipal, a qual não demonstra  interesse em expandir a prestação de serviços ao 

pequeno produtor aumentando o convênio com a mesma, por exigir maior 

direcionamento do fundo de participação do município para tal área. Vale ainda 

                                                 
18 Informações contidas em cartazes expostos junto ao escritório da EMATER no município de Alto 
Rio Doce.  
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ressaltar que Abreus não conta com a presença de nenhum desses grupos de 

produtores que recebem acompanhamento técnico gratuito. 

Também em entrevista, essa com o engenheiro florestal do IEF de Alto Rio 

Doce, José Flávio de Oliveira, concedida no dia 22 de julho de 2010, segundo ele, o 

IEF do município não oferece nenhum tipo de apoio aos pequenos produtores da 

região, nem viveiro de mudas, nem formicida, nem qualquer outro tipo de ajuda ou 

acompanhamento. 

Entretanto, para ele, hoje em dia todos sabem da existência de uma 

legislação ambiental ou de certas restrições impostas pela lei no uso de suas 

propriedades e que para qualquer tipo de intervenção que por ventura venha a ser 

feita, é necessário que se procure as autoridades competentes, no caso o IEF, para 

que sejam prestados os devidos esclarecimentos.  

Para tanto, afirmar o conhecimento da existência de uma legislação ambiental 

por parte dos produtores não seria necessariamente o termo correto, uma vez que 

de acordo com a pesquisa realizada e que será melhor discutida posteriormente, 

muitos indivíduos, em especial os produtores de idade mais avançada, baseiam 

seus conhecimentos em práticas empíricas e não na existência de leis. Dá-se como 

exemplo a conservação de nascentes, as quais na opinião de alguns produtores 

mais idosos e desinformados devem ser protegidas para que a água não seque e 

não pela existência de lei que a proteja contra qualquer tipo de uso. 

Durante a entrevista, melhor definida como uma conversa de cunho 

informativo, e ao se comentar sobre elaboração da planta topográfica que visa a 

averbação da área de reserva legal, o funcionário afirmou que é feita uma vistoria 

pelo IEF, onde são verificadas a veracidade das informações e a conformidade de 

todas as áreas citadas na planta, a qual deve ser elaborada por técnico qualificado e 

com registro no CREA, e no caso de intervenções em áreas impróprias é obrigatória 

a autuação. 
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O entrevistado afirmou também, ser favorável a toda e qualquer mudança na 

legislação ambiental que possa  trazer benefícios aos pequenos produtores rurais e 

que é preciso viabilizar condições para o desenvolvimento econômico de tais 

pessoas, almejando, assim como o fez o Sr. Sílvio Sérvoro Teixeira, maior apoio aos 

mesmos.  

A ação da EMATER e de demais instituições públicas voltadas para extensão 

rural, está associada à prefeitura por meio do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). Este é formado por representações/ 

instituições de agricultores familiares que deve constituir pelo menos 50% de seus 

membros, por instituições que atuam no município, no caso o IEF, EMATER, IMA, 

dentre outros, contando ainda com um representante da prefeitura e um dos 

vereadores. Estes últimos, por sua vez, são pouco freqüentes nas reuniões, 

conforme afirmou o técnico da EMATER e é através dessas reuniões que são 

definidas as políticas de ação voltadas para os produtores rurais no município de 

Alto Rio Doce.  

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, assim como a 

prefeitura, os agricultores familiares, órgãos públicos ou privados, integra o PRONAF 

no âmbito municipal, e tem por finalidade analisar e aprovar o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS, sugerir mudanças nas políticas 

municipais, estaduais e federais, promover articulações para implementação do 

Plano e auxiliar no acompanhamento e fiscalização da boa aplicação dos recursos 

públicos. O Conselho é um fórum permanente de debate dos interesses dos 

agricultores familiares19. 

O PMDRS, acima citado, é um documento norteador das ações a serem 

executadas, visando o desenvolvimento rural do município. O Plano é elaborado e 

atualizado a partir da realidade e das necessidades dos agricultores familiares. Nele 

                                                 
19 Informações obtidas pelo site: <http:// www.fetag.org.br>. Acesso em 17/09/2010. 
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estão incluídas ações para atender às demandas locais e apoiar o fortalecimento da 

agricultura familiar20. 

Ao falar sobre o PMDRS e sobre o CMDRS, é preciso lembrar que estes 

integram o PRONAF, que é um programa de apoio ao desenvolvimento rural a partir 

do fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de postos de 

trabalho e renda. O Programa é executado de forma descentralizada e tem como 

protagonistas os agricultores familiares e suas organizações atuando no âmbito 

municipal através do CMDRS. Um de seus objetivos é construir um padrão de 

desenvolvimento sustentável para os agricultores familiares e suas famílias, visando 

o aumento e a diversificação da produção, com o conseqüente crescimento dos 

níveis de emprego e renda, proporcionando bem-estar social e qualidade de vida.21 

O Programa promove negociações de políticas públicas com órgãos setoriais, 

o financiamento de infra-estrutura e serviços públicos no município, o qual já 

beneficiou Alto Rio Doce com a aquisição de tratores, o financiamento da produção 

da agricultura familiar (por meio do crédito rural), e a profissionalização dos 

agricultores familiares. 

Trabalhar em prol da eficácia deste Programa significa buscar a tão almejada 

sustentabilidade e desenvolvimento econômico das regiões rurais e das respectivas 

propriedades existentes em tais áreas. Para tanto, ainda é necessário expandir sua 

atuação no município de Alto Rio Doce, buscando repassar aos produtores de toda a 

área municipal os princípios e os objetivos do programa, integrando de fato, todos os 

agricultores familiares da região e colocando-os a par da existência deste e de seus 

mecanismos. É preciso fazer com que tais políticas realmente alcancem os 

produtores locais, é preciso levar até eles apoio através de esclarecimentos e 

acompanhamento e não apenas esperar que busquem tais benefícios.  

Por conseguinte, a ausência de políticas públicas eficazes que auxiliem os 

produtores é agravada com a precariedade da nossa infra-estrutura, a exemplo das 

                                                 
20

 Idem. 
21 Idem. 
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estradas municipais e estadual (MG-280) que corta a região de Abreus e interliga 

seus corredores com as cidades vizinhas. A esse fato acrescenta-se a baixa 

estimulação da prefeitura com relação a incentivos e disponibilização de recursos 

destinados aos mesmos, sobretudo daqueles adquiridos através do PRONAF (fato 

que também foi mencionado pelo entrevistado da EMATER).  

Nestes termos, fica evidente o descaso e a falta de compromisso com o 

agricultor familiar. Vale relembrar que os mesmos são  responsável por boa parte 

das atividades econômicas desenvolvidas no município, assim como no distrito de 

Abreus e deveriam ser alvo de maior atenção, uma vez que a região não dispõe de 

indústrias ou de atividades terciárias que possam subsidiar o desenvolvimento local 

e absorver toda a mão de obra disponível. 

A falta de incentivos e de condições que viabilizem a estadia e permanência 

das pessoas nas áreas rurais refletem na ocorrência de fenômenos como o êxodo 

rural ou na rendição de tais trabalhadores aos grandes produtores e às grandes 

empresas do setor alimentício, por desistirem de suas lavouras e passarem a 

comprar aquilo que antes eles produziam. Isso se deve ao baixo preço de seus 

produtos ou aos altos custos de sua produção, além da pouca mão-de-obra 

disponível e disposta a trabalhar nessas atividades e dentre outros fatores.  

Diante deste paradigma, o pequeno produtor rural, vem sendo esmagado 

pelas grandes empresas e pelas mazelas do capitalismo, tornando-se escravo de 

um sistema e perdendo, a cada dia, o título de produtor para se tornar fiel 

consumidor e freguês de multinacionais ou de outros gigantes do setor alimentício.  

Tal fato ajuda a explicar parte das intervenções feitas pelos produtores em 

APPs e deve ser considerado motivo de grande relevância para a implementação 

das políticas já mencionadas, auxiliando tais pessoas a permanecerem no campo 

produzindo e mantendo parte de seus tradicionalismos.      
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CAPITULO 3 

AS RELAÇÕES HOMEM-NATUREZA: UMA ABORDAGEM 

GERAL 

  

 Compreender as relações existentes entre sociedade e natureza é de extrema 

importância ao se trabalhar os reflexos causados pelas ações antrópicas sobre o 

meio em que vivemos. É preciso ter em mente que o homem não é alheio à natureza 

e que ao longo da história suas atividades sempre implicaram em algum tipo de 

transformação na paisagem e conseqüentemente nos mecanismos naturais 

atuantes. 

 Entretanto, a distinção existente nos dias de hoje e que muitas vezes impede 

uma abordagem ampla nas relações entre ambas as partes e nos reflexos que as 

atividades antrópicas implicam ao ambiente,  passou a existir ao longo do 

surgimento de processos históricos que com o tempo levaram a humanidade a 

perder parte de sua identidade com o meio natural em que vive e que remonta suas 

origens. Dentre os vários fatores que contribuíram para esse segmento ideológico, 

podemos citar a influência religiosa, na qual o homem possui importância central e 

predominante no plano divino, estando a natureza à disposição para atender suas 

necessidades. Acrescentam-se ainda os avanços técnicos e científicos que vêm 

confirmar o domínio do homem sobre o meio, principalmente com o Iluminismo, onde 

se observam as palavras de GONÇALVES:   

Com o Renascimento o homem se coloca no centro do Universo 
(Antropocentrismo), consagrando a si mesmo um poder sobre a natureza. A 
ciência, munida de técnicas mais avançadas de observação e 
questionamento do mundo, como o método científico inspirado na filosofia 
de Bacon e de Descartes, na matemática e física de Galileu e Kepler (e 
depois de Newton), passa a considerar a natureza sem alma, sem vida, 
mecânica, geométrica. O homem perdeu o conceito divino de integração 
com a natureza. (GONÇALVES, 2008, p. 175)  

 Considera-se também a consolidação do capitalismo que confirmou a visão 

utilitarista da mesma, além de muitos outros fatores que influenciaram o surgimento 
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de diferentes visões e que conseqüentemente contribuíram para o distanciamento 

entre ambos.  

 Mas, nem sempre foi assim, segundo GONÇALVES, 2008 p. 172 ”no princípio 

as relações do homem com a natureza eram permeadas de mitos, rituais e magia, 

pois se tratava de relações divinas”. Tal relação ainda se faz presente perante a 

visão de povos tradicionais que se mantêm alheios aos ditos saberes científicos e 

tecnológicos e ao modo de vida consumista imposto pelo capitalismo na sociedade  

contemporânea. 

 Vale destacar que o distanciamento existente entre o ser humano e a 

natureza, motivado pelos fatores comentados e por vários outros, e que dificultam o 

estudo em uma análise conjunta, está começando a mudar.  

Em vez de mundo ao qual o homem era estranho, situado em seu exterior 
como um observador, modelo da Ciência clássica, chega-se a um novo 
modelo de Ciência que situa o homem no mundo por ela descrito. A 
natureza parte do indeterminismo, espontaneidade e criatividade, e se auto-
organiza; alimenta-se da desordem e da incerteza, age de maneira flexível e 
aberta, sem planos definitivos, abre-se às novidades e singularidades; suas 
leis parecem evoluir com o Cosmo e não tratam mais de certezas morais, e 
sim de possibilidades; afirmam o devir, e não mais somente o ser. 
(QUARANTA-GONÇALVES apud GONÇALVES, 2008 p.175 ) 

 A visão mecanicista e utilitarista já começa a ser debatida perante a 

preocupação acerca dos impactos ambientais já causados e de seus reflexos 

perante a então distinta do meio: sociedade.  

 Assim, ao trabalharmos a questão ambiental, é de extrema importância ter em 

mente que o homem é fruto da natureza e como tal depende dela para sua 

sobrevivência, modificando-a e nela interagindo segundo seus interesses e de 

acordo com suas diferentes visões.  

  É neste contexto que as diferentes ciências interagem entre si, tanto as 

Humanas quanto as Naturais, de modo que ao serem investigadas as intervenções 

antrópicas no meio ambiente é necessário identificar quais as relações existentes 

entre homem e natureza; quais os tipos de visão, utilitarista ou preservacionista, 

determinada sociedade detém; que características essa sociedade apresenta, se 



          52 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 

 

estamos lidando com comunidades tradicionais ou tecnológicas, muito embora, 

como assevera Monteiro & Chabaribery, 2006. p. 03  “alguns agricultores familiares 

podem pertencer a uma comunidade tradicional, mas, em geral, já passaram por um 

longo processo de modernização, que os tem distanciado de um saber tradicional”, e 

muitos outros fatores devem ser levados em consideração quando nos propomos a 

investigar temas como o que intitula este trabalho. 

 Investigar o contexto cultural dessas populações com relação as suas 

diversas visões do meio torna-se fundamental para que a partir daí se estabeleçam 

os vínculos ali existentes.  

Quando vamos trabalhar com o agricultor, principalmente na agricultura 
familiar, é importante identificar o contexto cultural no qual as relações se 
estabelecem; se são mantidos vínculos fortes com as tradições, ou em que 
grau essas ligações estão mais desgastadas pelo processo de 
modernização.(MONTEIRO; CHABARIBERY, 2006. p.03) 

 Com os processos de modernização da agricultura e com a facilidade de 

escoamento e distribuição de produtos agrícolas, o pequeno produtor rural vem 

sofrendo graves conseqüências e muitas vezes se vê obrigado a abandonar suas 

terras por não mais conseguir se sustentar e se manter competitivo perante os 

grandes, e acabam partindo rumo às cidades em busca de alternativas de vida. Tal 

exemplo pode ser aplicado, tanto no distrito de Abreus como em várias outras 

regiões. Em outras palavras,  

O agricultor familiar, no processo de modernização conservadora, se inseriu 
e grande parte se mantém inserido precariamente no mercado, carregando 
o peso da busca de margens de lucro que viabilizem sua manutenção na 
agricultura. (CHABARIBERY, D, 1999 apud MONTEIRO; CHABARIBERY, 
2006. p.03 ) 

 Dessa forma, surgem os conflitos entre a conservação do ambiente e a 

necessidade de se usufruir dele da maneira mais rentável possível, de modo a 

garantir sua sobrevivência perante o mercado. 

 Tais processos se intensificaram a partir da consolidação do capitalismo com 

a Revolução Industrial e fizeram com que as relações existentes entre sociedade e 

natureza se distanciassem cada vez mais, muitas vezes se limitando, apenas, a uma 
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visão utilitarista da mesma. Assim, garantir a produção e o desenvolvimento da 

economia em conjunto com o direito ao meio ambiente devidamente equilibrado, 

direito, inclusive, das gerações futuras, não é uma tarefa das mais fáceis e remete 

ao tão discutido “desenvolvimento sustentável”. 

 De fato, mudanças tem acontecido e a preocupação acerca do meio ambiente 

tem se tornado cada vez maior, uma vez que muitos dos impactos ambientais 

causados até o momento já não podem ser revertidos. Debates, trabalhos de 

educação ambiental, trabalhos acadêmicos, pesquisas, multas rigorosas e várias 

outras medidas vêm sendo tomadas. A legislação tem acompanhado essa 

tendência, contudo, para muitos a questão não passa de um grande empecilho ao 

desenvolvimento econômico, e os interesses individuais parecem se sobressair à 

questão ambiental.  

 Garantir o atendimento das necessidades da geração atual sem comprometer 

a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações ainda continua 

sendo um desafio, ainda mais quando existe um distanciamento das relações 

sociedade - natureza. 

 Cabe relembrar que as transformações promovidas pelo ser humano no meio 

ambiente, como pudemos constatar no distrito de Abreus, onde a maior parte da 

população ainda mantém laços fortes com tradicionalismos e a agricultura familiar é 

praticada em larga escala, ocorrem como fruto de uma relação cultural existente 

entre ambiente e sociedade. Conciliar tais elementos não é uma tarefa impossível, 

principalmente em se tratando de sociedades que, embora caminhem para um 

processo de modernização, ainda mantêm vínculos fortes com as tradições. Para 

que isso aconteça, é preciso levar em conta que,   

A natureza pode ser concebida como um ‘estado de transformações 
continuas’ (onde ocorrem mudanças aleatórias e induzidas pelo homem). 
(MONTEIRO; CHABARIBERY, 2006. p.12). 

Assim, é partindo deste pressuposto, no contexto de confluências entre as 

tradições e os processos de modernização que envolvem a sociedade abreuense 

que nortearemos a investigação proposta nos limites deste trabalho.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO DE CASO EM ABREUS – ALTO RIO DOCE / MG 

 

Para compreender como se dão as relações entre o produtor rural e suas 

propriedades é necessário atentar para uma série de questões, que vão desde os 

tradicionalismos herdados referentes ao uso da terra, passando pelos aspectos 

socioculturais existentes em uma região até a ausência de políticas públicas 

relacionadas ao tema, tangenciando o contexto econômico do lugar.  

Assim, para diagnosticar os possíveis motivos que levam a intervenções nas 

referidas áreas de preservação permanente foi considerado todo um levantamento 

de dados socioculturais que permeiam as relações homem e natureza e 

socioeconômicos, considerando desde os primórdios da ocupação portuguesa na 

região até as práticas utilizadas e políticas direcionadas ao pequeno produtor rural 

nos dias de hoje. Todos esses dados aliados à pesquisa realizada com produtores 

rurais de Abreus ajudam a compreender as relações existentes entre o produtor rural 

do distrito e as diferentes visões de uso de suas propriedades e dos recursos 

naturais nelas existentes. 

A realização da pesquisa visa, sobretudo, a verificar se o produtor tem algum 

tipo de conhecimento sobre a existência de uma legislação ambiental que pudesse 

restringir o uso de sua propriedade ou dos recursos nela existentes de alguma 

maneira, se ele, ao menos, já ouviu falar sobre a obrigatoriedade de se preservar 

determinadas áreas, sobre a importância da preservação do meio ambiente e das 

áreas de preservação permanente e reserva legal e sobre as políticas públicas 

voltadas para o pequeno produtor rural. Visa também a identificar de que forma ou 

para que fim o produtor utiliza sua propriedade, se ele a utiliza em sua totalidade, 

inclusive as áreas que deveriam ser preservadas, ou se realmente mantém essas 

áreas protegidas e ainda, se utiliza de seu terreno para subsistência.       
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A pesquisa foi realizada durante o período de 17 de julho de 2010 a 02 de 

agosto do mesmo ano e abrangeu 30 produtores escolhidos de modo aleatório,mas 

que pudesse contar com opiniões de produtores que atuam nos diferentes ramos do 

setor primário da economia do distrito de Abreus.  

A sua metodologia foi de cunho qualitativo e realizada na forma de conversas 

dialogadas sem que houvesse grande formalidade em sua realização, motivos pelos 

quais buscamos uma maior especulação acerca das relações existentes entre 

produtor e meio ambiente. Contudo, sua realização contou com um roteiro de 

entrevista semi-estruturado para direcionar o assunto (Vide anexo 7). Através da 

metodologia mencionada foi possível a análise de microprocessos, e quanto ao uso 

de metodologias qualitativas, observam-se as palavras de SOUZA MARTINS, 2004:  

É preciso esclarecer, antes de mais nada, que as chamadas metodologias 
qualitativas privilegiam, de modo geral, a análise de microprocessos, 
através do estudo das ações sociais individuais e grupais. Realizando um 
exame intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade, os 
métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como 
totalidades que desafiam o pesquisador. Neste caso, a preocupação básica 
do cientista social é a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da 
forma mais completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor 
apreendê-la e compreendê-la.(SOUZA MARTINS, 2004. p. 291) 

 Também segundo SOUZA MARTINS, 2004 na realização de pesquisas 

qualitativas, é importante destacar que a solidez dos dados analisados depende, 

fundamentalmente, da interpretação e da experiência do pesquisador, utilizando-se 

intensamente da intuição e de sua competência no processo, diferenciando-se das 

metodologias quantitativas onde a formalização técnica se sobrepõe e domina o 

pesquisador. 

 É com base nesses aspectos que realizamos o trabalho e que serão expostos 

os resultados, conclusões e discussões a respeito da pesquisa e dos levantamentos 

já comentados. 
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4.1 Resultados e discussões sobre a pesquisa de campo 

 

 Com a realização da pesquisa de campo que contou com opiniões de 30 

(trinta) entrevistados foi possível obter conclusões claras quanto às políticas públicas 

voltadas para os pequenos produtores na região e seus reflexos nas atividades 

rurais desenvolvidas no distrito de Abreus, opiniões e sugestões referentes à 

legislação ambiental, seu conhecimento ou desconhecimento, uso de APPs e dentre 

outras conclusões que tornam possível visualizar os principais motivos que levam ao 

descumprimento da legislação ambiental no que diz respeito às áreas de 

preservação permanente.     

 Foi possível verificar que todos têm um certo grau de conhecimento acerca de 

algumas preocupações que envolvem a questão ambiental e que refletem na 

existência de leis para garantir a sustentabilidade do meio ambiente. Entretanto, o 

conhecimento acima citado, na maioria dos casos, se limita a conhecimentos 

empíricos ou a conversas e comentários feitos pelos próprios produtores da região a 

respeito do assunto. Expressões como: “sei o que o povo comenta” ou ainda “já ouvi 

falar”, muito utilizadas pelos produtores durante a pesquisa refletem no pouco 

conhecimento teórico da questão, e não foram interpretadas como expressões 

utilizadas para justificar a ação degradatória. 

 Do total de entrevistados, 12 (doze) disseram não saber nada a respeito da 

existência de uma legislação ambiental, muito embora, assim como foi mencionado 

anteriormente, todos esses doze sabem de determinadas restrições quanto ao uso 

de suas propriedades, ainda que não sobre a forma de leis, mas de boatos ou 

comentários ou através da preocupação existente na manutenção dos recursos 

naturais existentes. Segundo relatos desses doze entrevistados, são exemplos de 

áreas restritas ao uso: “as matas onde não se pode derrubar árvores sem licença, as 

áreas próximas a nascentes ou de alta declividade” ou ainda, para aqueles que já 

elaboraram a planta topográfica do terreno, áreas citadas por tal documento 

demarcadas como sendo reserva legal ou de preservação permanente.  
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 Vale destacar que os saberes empíricos da população sobre a questão 

ambiental também refletem na proteção de determinadas áreas, muitas vezes não 

pelo conhecimento de leis que as protejam, mas pela preocupação em garantir a 

sustentabilidade dos recursos fornecidos pela própria natureza. São exemplos a 

proteção de nascentes, locais onde se verifica uma maior atenção por parte dos 

produtores com relação a sua manutenção ou a proteção de áreas de matas para 

garantir o fornecimento de lenha e madeira ou ainda para garantir a existência de 

habitats para os animais. 

 Esse tipo de prática se observa na opinião de um produtor e, de maneira mais 

implícita, na opinião de outros poucos produtores de idade mais avançada. Tal 

produtor, embora  relatou não conhecer quase nada sobre leis ambientais, utilizava 

sua propriedade para subsistência antes de sua aposentadoria através da obtenção 

de madeira para sua serraria e como pastagens. Segundo ele, foi através dessas 

práticas que  conseguiu criar toda a sua família, entretanto, sempre se preocupou 

em preservar as áreas de nascentes, margens de rio e as matas, ainda que 

dependesse delas em sua lida. Com relação à madeira, delas retirada, ele relatou 

que procurava manter as condições de recomposição das matas, onde, ainda hoje é 

notável a existência de várias espécies de árvores consideradas raras. Vale dizer 

que tal produtor já ganhou, inclusive, prêmios ambientais de órgãos como o IEF da 

região e que sempre procurou se informar através da participação em eventos como 

“semanas do fazendeiro” e dentre outros. Contudo, segundo ele não foi através 

desses eventos que ele se atentou para as questões ambientais, mas disse que 

sempre procurou zelar pela sustentabilidade do ambiente.      

 Embora tenha sido possível perceber a existência de algum tipo de 

conhecimento com relação a determinadas restrições de uso, por parte dos doze 

entrevistados que afirmaram não saber nada sobre a legislação, esses se limitam a 

uma ou outra prática de utilização. Desse modo, acreditam que subtraindo-se as 

práticas, por eles ditas como limitantes, ou algumas poucas áreas tidas por tais 

produtores como protegidas, de acordo com seu conhecimento, o restante do 

terreno está apto a qualquer outro tipo de manejo, sem que haja nenhuma restrição, 
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o que muitas vezes remete ao uso de áreas de preservação permanente por eles 

desconhecidas.  

 Dezoito entrevistados, disseram ter certo conhecimento sobre determinados 

aspectos da legislação ambiental ou pelo menos já ouviram falar sobre ela e sobre 

alguns de seus conteúdos. Contudo, o que tais pessoas sabem ou que já ouviram 

falar sobre o assunto se resume apenas a algumas restrições de uso de 

determinadas áreas, também comentadas por aquelas que disseram não conhecer 

nada sobre a legislação. A diferença está no fato de que os dezoito supracitados 

aparentavam maior segurança em seus relatos ao afirmarem saber da existência de 

áreas de preservação permanente e conheciam quase todos os tipos de áreas 

destinadas a este fim na região do distrito de Abreus. Tal constatação pode ser 

considerada de grande importância quando utilizamos o método qualitativo na 

realização da pesquisa, pois verifica os pormenores de um diálogo e não restringe a 

interpretação dos dados a respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador. Vale dizer 

que o conhecimento de tais áreas não garante a sua preservação e, assim como dito 

anteriormente, não são todos os tipos de APPs que são conhecidos pelos 

produtores.  

 Durante a pesquisa foi possível perceber que, embora boa parte dos 

produtores saibam das restrições ou pelo menos de parte das restrições impostas 

pelas leis ambientais ao uso de suas propriedades, essas nem sempre são 

respeitadas. Muitos são os motivos para ocorrência de tal fato. É preciso ter em 

mente que as condições físicas da região remete boa parte do território das 

propriedades a preservação permanente, muitas vezes limitando os espaços a 

serem utilizados. Sobre isso, observam-se alguns comentários feitos por produtores 

durante a entrevista: “O pequeno produtor está limitado quanto ao uso de sua 

propriedade”; “o pequeno produtor deveria ser ouvido, pois em nossa região são 

muitas as áreas protegidas, sobrando poucas para o produtor utilizar” (vide anexo 5); 

“o governo deveria dar algum tipo de incentivo para o produtor manter seu terreno 

preservado ou isentar o produtor dos impostos referentes a áreas de preservação”. 

Quanto ao último comentário, o apoio referido, assim como já foi falado, é garantido 

por lei, porém, não chega até ele de maneira eficaz.  
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 Além das condições físicas, as condições econômicas da região também 

remetem ao uso de áreas impróprias. Do total de entrevistados, vinte e quatro 

utilizam suas propriedades para subsistência e necessitam de trabalhá-las da 

maneira mais lucrativa possível. O que não significa que os indivíduos que não 

dependem diretamente não façam nenhum tipo de intervenção em APPs.  

 Com relação aos aspectos econômicos de Abreus, a viabilidade do plantio de 

eucalipto na região tem despertado interesse no local e feito com que 23 (vinte e 

três) dos 30 (trinta)  entrevistados investissem em tal atividade. Assim, o número de 

produtores que estão destinando seus terrenos ou parte deles à silvicultura vem 

aumentando a cada dia, abrangendo, inclusive, áreas que deveriam ser destinadas à 

preservação.  

 A prática de tal atividade abrange, também, aqueles que não utilizam suas 

propriedades para subsistência ou que nem mesmo possuem residência fixa no 

distrito.    

 A silvicultura é uma das atividades que mais tem gerado problemas em APPs 

no distrito, contudo, outras atividades também têm causado ou ainda causam  vários 

danos nessas áreas. Durante a pesquisa foi constatado o fato de que a produção de 

cachaça em Abreus descartou, durante vários anos, seus resíduos, no caso o 

vinhoto, diretamente nos córregos e riachos da região provocando uma série de 

danos aos ecossistemas aquáticos e multas aos donos de alambiques. Os 

produtores de cachaça que foram entrevistados disseram que, com o aumento da 

fiscalização o mesmo já não acontece, e o vinhoto agora é utilizado como fertilizante 

nas plantações de cana e tem apresentado bons resultados.  

 Ficou evidente que o conformismo e a acomodação de determinados 

produtores, por vezes pode ser considerado um empecilho ao desenvolvimento 

sustentável. Assim, para que práticas sustentáveis sejam, então, implementadas, 

muitas vezes é necessário que o rigor da Lei entre em cena, muito embora, as 

formas com que a mesma chega até o pequeno produtor, não se caracteriza como 

educativa, mas como punitiva.  
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 Do total de entrevistados, 17 (dezessete) se colocaram contra a maneira com 

que a legislação chega até eles, alegando a falta de esclarecimentos das mesmas 

ou até o seu desconhecimento. Segundo eles, a lei ambiental tem se tornado inimiga 

do pequeno produtor e se caracteriza o tempo todo apenas como punitiva. Eles não 

se sentem mais donos de suas próprias terras, as quais compraram e pagaram e 

não têm o direito de utilizá-las da maneira que lhes convém. A falta de incentivos, 

principalmente fiscais, para a manutenção de áreas preservadas também foi 

intensamente questionada pelos mesmos.  

 Embora 13 (treze) entrevistados relataram ser favoráveis às leis ambientais, 

os mesmos almejam maior flexibilidade e políticas públicas mais eficientes no 

sentido de levar até os produtores maiores esclarecimentos quanto à sua 

aplicabilidade.  

 Com relação à idade e escolaridade dos entrevistados, não se percebe 

estatísticas favoráveis a esta ou aquela opinião, até porque a difusão sobre a crise 

ambiental e as discussões sobre sustentabilidade não se datam de muito tempo, o 

que poderia justificar o fato de a escolaridade e da idade não serem indicadores e 

não justificarem determinadas opiniões, tendo em vista faixa etária dos 

entrevistados. Porém, faz-se necessário lembrar que a falta de esclarecimentos e a 

baixa escolaridade podem ocasionar atividades impactantes quanto a 

empregabilidade de determinadas práticas, além do desconhecimento da 

importância da conservação ambiental. Partindo deste pressuposto, a falta de 

escolaridade mantêm fortes vínculos relacionados ao mau uso dos recursos naturais 

de modo a provocar impactos desconhecidos por seus causadores. É neste contexto 

que mais uma vez se questiona a implantação de políticas públicas voltadas para o 

pequeno produtor e que prestem, não apenas assistência técnica, mas que 

desenvolvam trabalhos de conscientização em um meio que necessita de apoio.       

 Para as próximas gerações, entretanto, com certeza a escolaridade será um 

fator determinante com relação a preocupação sobre os problemas ambientais que 

vêm sendo enfrentados pela nossa sociedade. Assuntos dessa natureza estão 

sendo intensamente discutidos dentro do ambiente escolar, o que provavelmente 
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não acontecia até alguns anos atrás, épocas em que a maioria dos produtores que 

foram entrevistados  frequentavam a escola. Cabe dizer que apenas 1 entrevistado 

possui menos de 30 anos, 2 estão na faixa dos 30 anos, 11 estão na faixa dos 40 

anos, 7 estão na faixa dos 50 anos e 9 possuem mais de 60 anos.  

 Quanto à escolaridade dos entrevistados, um se declarou sem nenhuma 

escolaridade, já tendo sido reconhecido pelo IEF  pelo uso sustentável de sua 

propriedade, 13 não chegaram a concluir o ensino fundamental, 10 possuem apenas 

o ensino fundamental, 2 possuem ensino médio completo, 2 não concluíram o 

ensino superior e 2 possuem ensino superior completo.  

 A idade dos entrevistados também não foi considerada um fator determinante 

de opiniões. Nota-se que muitos indivíduos de idade mais avançada preocupam-se 

com as questões ambientais tanto quanto aqueles mais jovens. Vale ressaltar que 

boa parte dos produtores com idade mais avançada já perceberam grandes 

transformações que tem ocorrido no ambiente local, a exemplo da diminuição da 

vazante de vários córregos e riachos da região. Em boa medida, isso talvez seja um 

fator que justifique a preocupação, ainda que de modo empírico e sem muitos 

esclarecimentos.  

 Julgar a necessidade dos produtores de utilizarem maiores ou menores áreas 

para as diversas atividades econômicas desenvolvidas em Abreus ou a maneira e os 

fins para os quais são trabalhadas as propriedades não é o objetivo deste trabalho. 

Entretanto, o uso de áreas que deveriam ser preservadas reflete no desequilíbrio do 

meio ambiente e conseqüentemente na vida de todos os cidadãos, indo em direções 

opostas ao que é garantido às presentes e futuras gerações pela constituição: o 

direito ao ambiente devidamente equilibrado. Nestes termos, o assunto passa a ser 

do interesse e da responsabilidade de todos e é a partir daí que devemos atuar 

como personagens ativos na defesa de nossos direitos e que devemos cobrar das 

autoridades responsáveis o cumprimento da lei. 

  É fato que o uso inadequado das propriedades, em especial das APPs não se 

justifica apenas pela necessidade do pequeno produtor em garantir suas 
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necessidades no meio rural, mas, inclusive, por pessoas que não dependem 

diretamente dos recursos ou da utilização das mesmas e que muitas vezes lançam 

mão da existência das leis ambientais e da importância de se conservar os recursos 

naturais e utilizam de maneira insustentável e inconsequente suas propriedades, 

desrespeitando o dever constitucional de que ela deve cumprir sua função social. 

Neste sentido, percebemos que a falta de fiscalização nas áreas rurais é uma 

realidade que aflige os princípios da sustentabilidade, onde se observa o uso egoísta 

e ganancioso de áreas que deveriam servir a toda sociedade e não apenas aos 

interesses econômicos de seus proprietários.  

 Em contrapartida, a necessidade do pequeno produtor em se manter inserido  

no meio rural em condições de competir com os grandes, somada com a 

necessidade de produzir o suficiente para lhe garantir condições de permanência no 

campo torna sua lida cada dia mais impactante. Acrescenta-se o fato de que a 

sociedade de consumo, fruto do capitalismo, impõe aos produtores rurais 

necessidades que caminham na contramão da almejada sustentabilidade. Tal fato 

induz à busca por lucros cada vez maiores e contrapõe a preservação ambiental aos 

interesses econômicos.  

 Questionar as intervenções que são feitas em APPs por pequenos produtores 

rurais vai muito além de simples observações e investigações no campo, mas 

envolve toda uma análise sobre a estrutura econômica na qual a sociedade está 

inserida. Identificar as intervenções que são feitas por tais pessoas e conscientizá-

los sobre os impactos negativos que muitas de suas atividades infligem ao ambiente 

não significa solução para o problema, afinal os pequenos produtores são apenas 

coadjuvantes na questão. A quem devemos realmente atribuir responsabilidades 

sobre a problemática ambiental? Quem são os principais poluidores? É possível 

conciliar desenvolvimento sustentável com sociedade de consumo? Encontrar 

respostas para questões como estas e propor soluções seria um passo primordial ao 

discutir e analisar os problemas ambientais que a sociedade vem enfrentando. De 

que adianta, limitarmos a lida de pequenos produtores rurais se os verdadeiros 

responsáveis podem ser outros? 
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 É neste contexto que a preocupação com a preservação ambiental é deixada 

de lado e que alguns produtores se sentem prejudicados pelas leis ambientais, 

tendo relatado durante a entrevista frases como as seguintes: “Eu não me sinto dono 

das minhas próprias terras”; “O governo deveria incentivar a preservação através de 

indenizações” ou ainda “O pequeno produtor está sendo massacrado por causa das 

burocracias da lei para usufruir de sua propriedade e da falta de incentivos do 

governo. Nossos produtos não têm preço”. Frases como estas refletem a ausência 

ou ineficácia de políticas públicas voltadas para o mesmo e que estão diretamente 

vinculadas ao desrespeito da legislação. (Vide anexo 8).  

 Assim, analisar os motivos que levam a intervenções em APPs significa 

questionar, além dos princípios do capitalismo, a falta de fiscalização e a ineficiência 

das políticas públicas que, embora possam se tornar uma solução para os 

problemas ambientais referentes ao uso de áreas inadequadas e à preservação do 

meio ambiente rural, ainda não foram implementadas de maneira compatível com o 

estabelecido pelas leis e pelos programas voltados para a sustentabilidade e para o 

desenvolvimento econômico das áreas rurais e de suas populações.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Identificar os motivos pelos quais são feitas intervenções em áreas de 

preservação permanente – APPs, não consiste apenas em verificar a ocorrência de 

fatos que caminham em rumos opostos ao da tão almejada sustentabilidade, mas 

em analisar as relações existentes entre a sociedade rural e a natureza, as 

diferentes formas de visão e de utilização dos recursos naturais e das terras e 

questionar, sobretudo, o abandono dessas populações por parte de seus 

governantes. É preciso lembrar que essas pessoas também estão vinculadas aos 

sistemas que regem nossa sociedade e que almejam políticas capazes de 

proporcionar desenvolvimento social e econômico para elas e para as áreas rurais.  

 Faz-se necessário também, investir em tais populações e não apenas impor a 

elas restrições e punições como se os problemas relacionados ao meio ambiente 

tivessem sido provocados apenas pelas mesmas e como se o direito à prosperidade 

lhes fosse negado em função da necessidade de se preservar. 

 Muitas vezes, esquecemos da singularidade e da importância do pequeno 

produtor e das áreas rurais. Desconsideramos seus costumes, práticas e tradições, 

falta de acesso aos recursos oferecidos, de apoio, de incentivos. O foco está nos 

investimentos em grandes empresários e corporações e atribuem aos pequenos a 

preservação do ambiente, que em maior escala é destruído pelos grandes. É preciso 

lutar pela sustentabilidade, pela preservação dos recursos naturais e pelo 

cumprimento da legislação ambiental,  mas, também não se pode privar as 

populações rurais de se desenvolverem.  

 Rever os motivos que causam intervenções em APPs e danos ao meio 

ambiente por parte de pequenos produtores rurais requer uma revisão nas políticas 

sociais e de apoio ao pequeno produtor rural e é neste aspecto que se deve focalizar 

a atenção para que mudanças sejam, de fato, alcançadas.  
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ANEXO 6 

 

 Documentos Necessários para averbação de Reserva Legal 

 

- Certidão Negativa de Débitos Florestais 

- 03 cópias da Planta Topográfica da propriedade contendo quantificação de área 

florestal: Total, em APP e Comum. 

- Memorial Descritivo da linha periférica contendo rumos e distâncias, das áreas de 

reserva legal e total (impresso em 03 vias e disquete). 

- Laudo Técnico emitido por Profissional Habilitado (impresso em 03 vias e 

disquete). 

- ART dos Engenheiros (medição e laudo) – 03 vias de cada. 

- Projeto de recomposição de área, se for o caso (impresso em três vias). 

- Escritura/ Certidão Atualizada 

- Cartão de Produtor Rural 

- ITR ou INCRA 

- CPF 

- Identidade 

-Taxa de Vistoria      
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ANEXO 7 

 

 Roteiro de entrevista semi-estruturado 

 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

 

Apresentação das finalidades da pesquisa  

  

1- Você tem algum conhecimento a respeito da legislação ambiental ou conhece 

alguma lei ambiental? O que você conhece ou entende da legislação? 

2- Como você utiliza a sua propriedade? Você tem conhecimento de alguma lei 

ambiental que possa restringir o uso da mesma?  

3- Em sua propriedade existe alguma área que você acredita ser protegida por lei? 

4- Além das regiões de matas, você acha que existe alguma outra área que é 

protegida por lei contra qualquer tipo de uso? 

5- Mesmo sabendo que existem áreas que são protegidas, você utiliza as mesmas? 

Para que fim?  

6- Você possui apenas uma propriedade? 

7- Você utiliza sua ou suas propriedades para a subsistência apenas para não deixar 

o(s)  terreno(s) “parado”? 

8- Você tem conhecimento do que são “Áreas de Preservação Permanente”? O que 

você entende sobre essas áreas?  

9- Você as utiliza de alguma maneira? 
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ANEXO 8 
 

 Carta do Zé agricultor para Luis da cidade 

 Luis, 

 Quanto tempo. Sou o Zé, seu colega de ginásio, que chegava sempre 

atrasado, pois a Kombi que pegava no ponto perto do sítio atrasava um pouco. 

Lembra, né, o do sapato sujo. A professora nunca entendeu que tinha de caminhar 4 

km até o ponto da Kombi na ida e volta e o sapato sujava. 

 Lembra? Se não, sou o Zé com sono… hehe. A Kombi parava às onze da 

noite no ponto de volta, e com a caminhada ia dormi lá pela uma, e o pai precisava 

de ajuda para ordenhá as vaca às 5h30 toda manhã. Dava um sono. Agora lembra, 

né Luis?! 

 Pois é. Tô pensando em mudá ai com você. 

 Não que seja ruim o sítio, aqui é uma maravilha. Mato, passarinho, ar bom. 

Só que acho que tô estragando a vida de você Luis, e teus amigo ai na cidade. To 

vendo todo mundo fala que nóis da agricultura estamo destruindo o meio ambiente. 

 Veja só. O sitio do pai, que agora é meu (não te contei, ele morreu e tive que 

pará de estuda) fica só a meia hora ai da Capital, e depois dos 4 km a pé, só 10 

minuto da sede do município. Mas continuo sem Luz porque os Poste não podem 

passar por uma tal de APPA que criaram aqui. A água vem do poço, uma maravilha, 

mas um homem veio e falo que tenho que faze uma outorga e paga uma taxa de 

uso, porque a água vai acabá. Se falo deve ser verdade. 

 Pra ajudá com as 12 vaca de leite (o pai foi, né …) contratei o Juca, filho do 

vizinho, carteira assinada, salário mínimo, morava no fundo de casa, comia com a 

gente, tudo de bão. Mas também veio outro homem aqui, e falo que se o Juca fosse 

ordenha as 5:30 tinha que recebe mais, e não podia trabalha sábado e domingo 

(mas as vaca não param de faze leite no fim de semana). Também visito a casinha 
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dele, e disse que o beliche tava 2 cm menor do que devia, e a lâmpada (tenho 

gerador, não te contei !) estava em cima do fogão era do tipo que se esquentasse 

podia explodi (não entendi ?). A comida que nóis fazia junto tinha que faze parte do 

salário dele. Bom, Luis tive que pedi pro Juca voltá pra casa, desempregado, mas 

protegido agora pelo tal homem. Só que acho que não deu certo, soube que foi 

preso na cidade roubando comida. Do tal homem que veio protege ele, não sei se 

tava junto. 

 Na Capital também é assim né, Luis? Tua empregada vai pra uma casa boa 

toda noite, de carro, tranquila. Você não deixa ela morá nas tal favela, ou beira de 

rio, porque senão te multam ou o homem vai aí mandar você dar casa boa, e um 

montão de outras coisa. É tudo igual aí né? 

 Mas agora, eu e a Maria (lembra dela, casei ) fazemo a ordenha as 5:30, 

levamo o leite de carroça até onde era o ponto da Kombi, e a cooperativa pega todo 

dia, se não chove. Se chove, perco o leite e dô pros porco. 

 Té que o Juca fez economia pra nóis, pois antes me sobrava só um salário 

por mês, e agora eu e Maria temos sobrado dois salário por mês. Melhoro. Os porco 

não, pois também veio outro homem e disse que a distancia do Rio não podia ser 20 

metro e tinha que derruba tudo e fazer a 30 metro. Também colocá umas coisa pra 

protege o Rio. Achei que ele tava certo e disse que ia fazê, e sozinho ia demorá uns 

trinta dia, só que mesmo assim ele me multo, e pra pagá vendi os porco e a pocilga, 

e fiquei só com as vaca. O promotor disse que desta vez por este crime não vai me 

prendê, e fez eu dá cesta básica pro orfanato. 

 O Luis, ai quando vocês sujam o Rio também paga multa né? 

 Agora a água do poço posso pagá, mas to preocupado com a água do Rio. 

Todo ele aqui deve ser como na tua cidade Luis, protegido, tem mato dos dois lado, 

as vaca não chegam nele, não tem erosão, a pocilga acabo …. Só que algo tá 
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errado, pois ele fede e a água é preta e já subi o Rio até a divisa da Capital, e ele 

vem todo sujo e fedendo ai da tua terra. 

 Mas vocês não fazem isto né Luis. Pois aqui a multa é grande, e dá prisão. 

 Cortá árvore então, vige. Tinha uma árvore grande que murcho e ia morre, 

então pedi pra eu tira, aproveitá a madeira pois até podia cair em cima da casa. 

Como ninguém respondeu ai do escritório que fui, pedi na Capital (não tem aqui 

não), depois de uns 8 mes, quando a árvore morreu e tava apodrecendo, resolvi 

tirar, e veja Luis, no outro dia já tinha um fiscal aqui e levei uma multa. Acho que 

desta vez me prende. 

 Tô preocupado Luis, pois no radio deu que a nova Lei vai dá multa de 500,00 

a 20.000,00 por hectare  e por dia da propriedade que tenha algo errado por aqui. 

Calculei por 500,00 e vi que perco o sitio em uma semana. Então é melhor vende, e 

ir morá onde todo mundo cuida da ecologia, pois não tem multa ai. Tem luz, carro, 

comida, rio limpo. Olha, não quero fazê nada errado, só falei das coisa por ter 

certeza que a Lei é pra todos nois. 

 E vou morar com você, Luis. Mais fique tranqüilo, vou usá o dinheiro primeiro 

pra compra aquela coisa branca, a geladeira, que aqui no sitio eu encho com tudo 

que produzo na roça, no pomar, com as vaquinha, e ai na cidade, diz que é fácil, é 

só abri e a comida tá lá, prontinha, fresquinha, sem precisá de nóis, os criminoso 

aqui da roça. 

 Até Luis. 

 Ah, desculpe Luis, não pude mandar a carta com papel reciclado pois não 

existe por aqui, mas não conte até eu vendê o sitio. 
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 (Todos os fatos e situações de multas e exigências são baseados em dados 

verdadeiros. A sátira não visa atenuar responsabilidades, mas alertar o quanto o 

tratamento ambiental é desiqual e discricionário entre o meio rural e o meio urbano.) 

PIZZATO, Luciano. Disponível em   <http://www.portaldomeioambiente.org.br/meio-ambiente-
rural/4906-carta-do-ze-agricultor-para-luis-da-cidade.html> acesso em 23/09/2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


