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......93Capítulo 5

A QUESTÃO AGRÁRIA, O PROCESSO 
DE MODERNIZAÇÃO E A LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL

Lucimar de Fátima dos Santos Vieira, José Samuel da Silva Santos,
João Francisco Werne, Isaias Buhler das Neves,
Rinaldo da Silva Brito, Aline Daiana Kunz,
Luis Antônio Schneider e Márcia Andrea Schneider

INTRODUÇÃO

A disciplina Questão Agrária e Legislação Ambiental, do Curso de 
Graduação Tecnológica em Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento 
Rural, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS e vinculado ao sistema Universidade Aberta do Brasil, tem como 
objetivo apresentar o tema da questão agrária no que se refere à origem da 
concentração fundiária e ao processo de modernização da agricultura, às 
relações entre o modelo de intensificação da produção e da tecnificação e às 
transformações socioambientais.

No presente capítulo, será feita uma breve apresentação desta disciplina, 
ministrada em dois dos doze polos existentes no Estado: Santo Antônio da 
Patrulha e Picada Café. Ambos os polos se localizam na porção nordeste 
do estado do Rio Grande do Sul e integram a mesorregião metropolitana 



......94 de Porto Alegre. A turma de Santo Antônio da Patrulha era integrada, em 
2009, por 40 alunos, e a de Picada Café, por 41 alunos.

A disciplina foi dividida em quatro módulos:

• A questão agrária e o processo de modernização;

• O despertar da questão ambiental;

• Instrumentos de normatização das atividades agrícolas; e

Será feita, a seguir, uma análise de cada módulo, tendo como ponto de 
partida os textos que foram trabalhados nos fóruns e as tarefas que foram 
realizadas pelos alunos dos dois polos referidos.

A QUESTÃO AGRÁRIA E O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO

Neste módulo, os alunos realizaram duas tarefas: elaboraram uma 
resenha a partir da leitura dos textos intitulados Modernização, Estado e 
Questão Agraria, de Moacir Palmeira (1989), e Expansão e modernização 
do setor agropecuário no pós-guerra: um estudo da reflexão agrária, de 
Guilherme Costa Delgado (2001); e redigiram uma dissertação cujo tema 
versou sobre as práticas agrícolas modernas e as transformações do meio 
nos dois municípios-polos e/ou nos municípios vizinhos a eles.

A partir do desenvolvimento do capitalismo e da consequente 
modernização do campo, em um período de intensificação das relações 
campo-cidade, verificaram-se, de forma direta e indireta, nos municípios 
analisados pelos alunos, graças à industrialização, progressos nas relações 
sociais e econômicas; mas, por outro lado, também surgiram problemas, 
como a concentração fundiária, a proletarização, o êxodo rural, a 
expropriação e a submissão dos agricultores.

Nas resenhas elaboradas pelos alunos, foi ressaltada a importância da 
leitura dos textos supracitados para todas as pessoas ligadas à área de gestão, 
planejamento e formulação de políticas públicas, independentemente da 
posição que ocupam na cadeia produtiva e nas relações sociais.



......95Após a realização da resenha, os alunos construíram uma base de 
dados, mostrando a estrutura fundiária e comprovando a modernização da 
agricultura nos municípios-polos em questão ou nos municípios vizinhos 
a ele. Segue, em síntese, o que os alunos registraram em suas dissertações.

No município de Santo Antônio da Patrulha, em meados de 1960, 
graças às políticas de incentivo à produção, instalou-se uma usina de 
produção de açúcar (Açúcar Gaúcho AGASA) e uma usina produtora de 
álcool e aguardente (DESTIL). Como consequência, o cultivo da cana-de-
açúcar chegou a ocupar, em 1970, 6.000 hectares no município, deflagrando 
a monocultura da cana. A AGASA contou com 1.729 fornecedores de cana 
para o abastecimento da usina na safra de 1971/1972. A DESTIL, por sua 
vez, chegou a processar 150 toneladas de cana por dia para a produção de 
aguardente.

Observou-se que, a partir de 1980, com a decadência da AGASA e 
com o fechamento da DESTIL, parte dos produtores migraram para o meio 
urbano, de acordo o quadro a seguir.

População Rural e População Urbana do município  
de Santo Antônio da Patrulha – RS

Ano População Rural (hab) População Urbana (hab)
População 
Total (hab)

1970 37.943 15.683 53.626

1980 25.020 16.337 41.357

1991 19.542 21.065 40.607

1996 18.200 22.341 40.541

2000 13.552 23.483 37.035

Fonte: Elaborado pelo aluno José Samuel da Silva Santos.

Um grupo de produtores rurais que permaneceu no campo direcionou 
sua produção para a fabricação de cachaça e melado; mas a burocracia e 
a determinação da legalização das fábricas de rapaduras fizeram com que 
diminuísse consideravelmente a produção canavieira. Ainda hoje, encontram-
se estabelecimentos precários, não adequados às normas da vigilância 



......96 sanitária, vivendo sob constante ameaça de intervenção expropriadora em 
sua atividade.

Os principais motivos da migração para o meio urbano foram a busca 
por trabalho com carteira assinada, o incentivo dado aos grandes produtores 
rurais e a obrigatoriedade da observância da legislação ambiental. As 
empresas privadas dominaram a produção e a comercialização dos produtos, 
tornando inviável a produção artesanal dos derivados da cana-de-açúcar 
pelos agricultores familiares. Muitos produtores rurais foram marginalizados 
do processo e obrigados a abandonar suas propriedades, migrando para as 
cidades ou até mesmo tornando-se mão de obra barata para essas mesmas 
empresas.

O quadro abaixo registra a evolução da produção de arroz em Santo 
Antônio da Patrulha.

Produção de arroz no município de Santo Antônio da Patrulha – RS

Ano Quantidade em toneladas Área em hectares

1991 40.510 8.300

1995 60.320 12.700

2000 57.500 11.500

2004 75.266 13.200

2007 77.146 11.778

Fonte: Elaborado pelo aluno José Samuel da Silva Santos.

A modernização na rizicultura, através de práticas mecanizadas e 
da utilização de alta tecnologia e de maquinário moderno, acarretou a 
necessidade de mão de obra especializada, aumentando o êxodo rural e a 
concentração fundiária, como mostra o quadro a seguir.
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no município de Santo Antônio da Patrulha – RS

Hectares Área em hectares Nº de Estabelecimentos

Menos de 1 ha 25,014 51

De 1 ha a menos de 2 ha 180,040 148

De 2 ha a menos de 5 ha 1.724,588 583

De 5 ha a menos de 10 ha 4.278,860 646

De 10 ha a menos de 20 ha 7.770,696 598

De 20 ha a menos de 50 ha 14.375,970 496

De 50 ha a menos de 100 ha 9.562,920 152

De 100 ha a menos de 200 ha 6.101,440 51

De 200 ha a menos de 500 ha 10.506,100 37

De 500 ha a menos de 1.000 ha 13.385,800 22

De 1.000 ha a 2.000 ha 3.398,000 2

Fonte: Elaborado pelo aluno José Samuel da Silva Santos.

No município de Caraá, vizinho a Santo Antônio da Patrulha, 
não ocorreu industrialização, o que possibilitou que a população rural 
permanecesse no meio rural, como aponta o quadro abaixo, trabalhando 
e produzindo culturas agrícolas. O que motivou a permanência no campo 
e o crescimento do setor primário foram as leis de incentivo à produção 
agrícola e ao custeio da produção anual e a lei de previdência, mediante a 
qual o governo profissionalizou o trabalhador rural e lhe concedeu o direito 
à aposentadoria.

População Rural e População Urbana do município de Caraá – RS

Ano População Rural (hab) População Urbana (hab)
População 
Total (hab)

2000 471 5.932 6.403

2002 595 6.011 6.606
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2004 726 6.078 6.804

2006 865 6.154 7.019

Fonte: Elaborado pelo aluno José Teixeira dos Reis Júnior.

O município de Dois Irmãos, vizinho ao de Picada Café, até o final 
dos anos de 1960, era prioritariamente agrícola, com predominância de 
pequenas propriedades rurais, mão de obra familiar e produção através da 
policultura. Hoje, caracteriza-se como um município urbano/industrial, 
fruto da modernização/industrialização. 98% dos habitantes residem 
atualmente na zona urbana, pois o processo industrial passou a explorar a 
mão de obra da agricultura familiar na indústria coureiro-calçadista.

Alguns municípios vizinhos do polo de Picada Café têm população 
rural maior do que a urbana, ou muito próxima desta, como é o caso de 
Presidente Lucena, onde a população rural é maior do que a urbana, com 
a ressalva de que as pessoas apenas residem no espaço rural, mas trabalham 
no meio urbano. A população trabalha nas empresas coureiro-calçadistas 
e nas malharias. Em alguns municípios, os limites da área rural foram 
transformados em área urbana, determinando assim que a população que 
antes era rural se tornasse citadina. A principal fonte de renda provém 
do trabalho na indústria, mas é complementada com a manutenção das 
atividades primárias, características da região colonial.

No município de Picada Café, o fenômeno de migração da população 
rural para a cidade também foi incentivado pelo processo de modernização/
industrialização, mas a atividade primária continua sendo importante para 
seu desenvolvimento. A produção agrícola é fortalecida pela silvicultura 
(para o abastecimento das indústrias) e pela fruticultura, juntamente com 
a pecuária de corte e de leite nas pequenas propriedades rurais inferiores 
a 30 hectares. A nova matriz produtiva é a avicultura (criação de frangos), 
uma vez que duas grandes indústrias de abate se instalaram nos municípios 
vizinhos a Picada Café.

Defrontamo-nos, portanto, com uma nova configuração do meio 
rural, o que resultou em melhoria da qualidade de vida para a população e 



......99determinou a intensificação da produção para atender a uma população cada 
vez mais urbanizada. O meio rural transformou-se devido à industrialização/
modernização da agricultura e ao “transbordamento do mundo urbano” 
(GRAZIANO DA SILVA, 1999). Outros fatores determinantes da melhoria 
da qualidade de vida desta população seriam a incrementação das ocupações 
não agrícolas no campo (por exemplo, o turismo rural), o acesso aos meios 
de comunicação e a formação de novas territorialidades. Mas o meio rural 
continua sendo o lugar da produção, da reprodução, da criação e da vida. 
O lugar onde também se desenrolam as atividades econômicas, políticas e 
familiares.

O DESPERTAR DA QUESTÃO AMBIENTAL

Para que os alunos se conscientizassem dos impactos ambientais causados 
pela modernização da agricultura e de suas influências nas estruturas e dinâmi-
cas agrárias, foi-lhes solicitada a elaboração de uma resenha com base na leitu-
ra de três textos: “O absurdo da agricultura”, de José Antônio Lutzemberger 
(2001), “Dilemas do desenvolvimento agrário”, de Washington Luíz Rodrigues 
Novaes (2001) e “1992: a redescoberta da natureza”, de Milton Santos (1992).

A degradação ambiental do território foi determinada pela apropriação e 
ocupação do espaço rural, gerando conflitos e contradições quanto ao acesso 
à terra e quanto ao uso dos recursos da natureza. Ela foi ampliada no apogeu 
da Revolução Verde, mais especificamente nos anos de 1970, agravando-se na 
década de 1980, com a deterioração social do espaço rural brasileiro e com a 
perda crescente dos recursos e dos espaços naturais.

A Lei de Terras, de 1850 (BRASIL, 1850), serviu de parâmetro para a re-
gularização da propriedade da terra, porém não acabou com a posse, nem com 
os conflitos, nem com os contrastes sociais, pois ampliou o acesso à terra, sem 
democratizá-lo. A lei não obrigava os sesmeiros e posseiros a regularizarem sua 
situação; bastava ocuparem e cultivarem a terra, com o que eles contribuíam, 
de fato, para a degradação ambiental.

O aporte de pacotes tecnológicos, tais como, por exemplo, as facilidades 
de compra de máquinas agrícolas de pequeno e médio porte, de fertilizantes e 



......100 defensivos, propiciou o aumento da produção; mas, por outro lado, esse aporte 
provocou impactos ambientais negativos, entre os quais a superexploração das 
terras, a redução da fertilidade e a compactação dos solos, o assoreamento dos 
rios, a derrubada da mata ciliar, a redução da diversidade biológica e o aumento 
de doenças na população devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos e her-
bicidas. As áreas ainda cobertas de vegetação nativa são dificilmente acessíveis 
para as práticas da agricultura, pois se trata de encostas com declive superior a 
45º e de topos de morros.

Concomitantemente, na década de 1970, com a instalação de indústrias 
e o aumento da oferta de serviços não agrícolas, os jovens produtores rurais 
foram atraídos a trabalhar nas indústrias. Os produtores que permaneceram 
trabalhando com atividades agrícolas passam a escoar sua produção em par-
cerias com a agroindústria, as granjas e as cooperativas. Assim, o mercado de-
termina o preço, a demanda e a oferta de compra. Os poucos agricultores 
familiares remanescentes em suas policulturas recorrem a adubos químicos, 
fertilizantes e herbicidas, a sementes selecionadas e à mecanização das práticas 
agrícolas, visando à obtenção de maiores lucros em função de maior produtivi-
dade e de maior facilidade de manejo.

O uso de agrotóxicos tem-se avolumado nos últimos anos. Todos os pro-
dutores rurais que foram entrevistados são cientes de que os agrotóxicos são 
nocivos à saúde e ao meio ambiente, porém muitos deles assimilam o discurso 
da mídia. Um produtor rural chegou a afirmar que, “ao primeiro sinal de alte-
ração no seu pé de bergamota, corre para comprar o tal defensivo” e que, “sem 
veneno, não se colhe nada”. Este é um problema enfrentado na maioria das 
propriedades e com a maior parte das culturas.

Nas resenhas, os alunos se posicionam favoravelmente à agricultura fa-
miliar, em detrimento da agricultura “moderna”, e registram sua preocupação 
com o desmatamento desordenado das reservas florestais, quer para a obtenção 
de madeira, quer para a abertura de novas áreas de plantio; e lamentam o uso de 
doses cada vez mais maciças de produtos químicos na agricultura e na produção 
de carnes e derivados (mediante a aplicação de rações balanceadas, antibióticos 
e anabolizantes), pois poluem os mananciais hídricos, a flora, a fauna e, de ri-
cochete, a população que ingere esses produtos contaminados.



......101INSTRUMENTOS DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
AGRÍCOLAS

Após o estudo sobre os impactos ambientais nos municípios de Santo 
Antônio da Patrulha e de Picada Café, onde foram priorizados os sistemas 
de modernização da produção agrícola, propôs-se aos alunos que aplicassem 
um instrumento de pesquisa aos proprietários rurais.

Este instrumento consistia em um questionário elaborado pelos 
próprios alunos, mediante o qual eles desejavam coletar informações sobre 
as práticas agrícolas modernas adotadas nas respectivas propriedades e sobre 
seus impactos ambientais. Foram executados também croquis e registros 
fotográficos das propriedades. Além disso, alguns alunos realizaram 
entrevistas filmadas.

Apresenta-se, a seguir, a análise de quatro proprietários rurais 
entrevistados, dois dos quais do polo de Santo Antônio da Patrulha e dois 
do polo de Picada Café.
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......103A propriedade localizada no município de Santo Antônio da Patrulha 
tem área de 11 hectares, dos quais 2,6 hectares são cobertos com mata 
nativa, 1,2 hectares são cobertos com lavoura de subsistência e 7,2 hectares 
são destinados à pecuária, à apicultura, à piscicultura e à silvicultura. 
Trabalham na propriedade três dos cinco moradores, e os outros dois, na 
área urbana. Nesta propriedade, recorre-se às práticas de plantio direto e 
convencional e à tração animal para arar a terra e transportar materiais. Além 
disso, utilizam-se agrotóxicos, mas não se pratica a queimada para a limpeza 
da área. O proprietário informou que não está suficientemente esclarecido 
quanto às leis ambientais, mas que tem conhecimento delas apenas pelos 
meios de comunicação, entre os quais a televisão. Declarou que possui área 
de mata nativa preservada, mas que esta não foi averbada como Reserva 
Legal, não só porque ele desconhece os procedimentos necessários para 
proceder à averbação junto ao cartório, mas também devido ao alto custo 
da averbação. Quanto às áreas de preservação permanente, o proprietário 
afirmou que respeita a conservação de tais áreas dentro da propriedade e 
que não teve, até a data da entrevista, nenhum conflito com os órgãos de 
fiscalização.
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Croqui da propriedade localizada no município de Osório – RS 
Fonte: Elaborado por Isaias Buhler das Neves e Rinaldo da Silva Brito.

A propriedade localizada no município de Osório tem área de 173 
hectares, sendo 103 hectares arrendados para o cultivo de arroz e o restante, 
para a criação de bovinos de cria.

A lavoura arrozeira é utilizada com práticas agrícolas modernas, tais 
como mecanização, insumos químicos, plantio semidireto e irrigação. Para 
essa atividade, não são utilizadas áreas com mais de 45° de declive, nem a 
queimada para a eliminação da palhada resultante da colheita. Questionado 
sobre a legislação ambiental, o arrendatário declarou que dela conhece 
apenas o que é veiculado nos jornais, na televisão e em conversas com 
pessoas esclarecidas sobre a matéria. Ele se considera muito cobrado pelos 



......105órgãos de fiscalização ambiental e pouco beneficiado pelas políticas públicas 
voltadas à agricultura. Na propriedade, não existe área de Reserva Legal, e 
parte de uma Área de Preservação Permanente foi destinada ao cultivo de 
arroz. Além disso, como mostra a figura abaixo, não existe mata ciliar nas 
margens do arroio que passa pela propriedade, sendo este constantemente 
dragado pelo poder público, por se tratar de um canal de escoamento do 
esgoto pluvial de parte da zona urbana de Osório. A água utilizada na lavoura 
é proveniente da lagoa dos Barros, retirada mediante pagamento de outorga 
junto ao órgão ambiental responsável.

Área sem mata ciliar 
Fonte: Fotografia de Isaias Buhler das Neves e Rinaldo da Silva Brito, 2009.

As propriedades dos municípios de Picada Café e de Nova Petrópolis, 
que foram objeto de análise, apresentam algumas semelhanças entre si. 
Uma delas é o fato de a atividade rural não constituir a principal fonte de 
renda dos proprietários. Em Picada Café, o entrevistado é curtidor de um 
curtume; em Nova Petrópolis, o entrevistado é vendedor de máquinas e 
defensivos agrícolas e auditor das finanças do estado do Rio Grande do Sul. 
Ambos dedicam algumas horas de seu tempo às atividades rurais.

Na propriedade de Picada Café, identificou-se a pecuária familiar, a 
piscicultura, a fruticultura (produção de laranjas e bergamotas), a plantação 
de mandioca/aipim, de milho e de cana-de-açúcar e uma área expressiva de 
mata nativa, como se observa nas figuras a seguir.
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Propriedade de Picada Café, com vista do açude e das laranjeiras 
Fonte: Fotografia de Aline Daiana Kunz, Luis Antônio Schneider e  

Márcia Andrea Schneider, 2009. 

Na propriedade em Nova Petrópolis, as atividades desenvolvidas são 
a silvicultura, a produção de uvas, a piscicultura e a fruticultura, como se 
observa nas duas figuras a seguir.
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Vista do açude da propriedade em Nova Petrópolis – RS 
Fonte: Fotografia de Aline Daiana Kunz, Luis Antônio Schneider e  

Márcia Andrea Schneider, 2009. 

Nos quadros abaixo, são apresentadas as práticas agrícolas desenvolvidas, 
respectivamente, nas propriedades de Picada Café e de Nova Petrópolis, 
bem como os objetivos dessas práticas.

Práticas agrícolas da propriedade de Picada Café – RS

Práticas 
agrícolas

Objetivos Observações

Produção 
de laranjas 
em pomares 
orgânicos

Consumo direto de variedades especí-
ficas e venda para a indústria de sucos 
com intermediação de atravessadores, 
os quais também encaminham parte da 
produção à CEASA

A atividade está em baixa devido aos 
altos custos de manutenção dos po-
mares, à concorrência de produções 
convencionais em grande escala e à 
impossibilidade de venda direta ao 
consumidor a preço mais justo
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Produção 
de aipim/
mandioca

Consumo próprio

Piscicultura
Atividade mantida sem a utilização de 
técnicas específicas

As secas ocorridas nos últimos anos e 
os predadores naturais têm prejudicado 
a produção

Pecuária 
familiar

Atividade com o melhor resultado na 
propriedade, sendo os animais criados 
estritamente para o consumo familiar 
em forma de carne e embutidos

Trata-se de animais semiconfinados 
que, além do pasto dos potreiros, rece-
bem suplementação de silagem e ração 
à base de milho e sais minerais

Fonte: Elaborado por Aline Daiana Kunz, Luis Antônio Schneider e Márcia Andrea Schneider.

Práticas agrícolas da propriedade de Nova Petrópolis – RS

Práticas Agrícolas Objetivos Observações

Produção de uvas da 
variedade Isabela

Produção de vinho e sucos 
para consumo próprio

A atividade enfrentou problemas rela-
cionados à mão de obra e às condições 
climáticas

Produção orgânica 
de aipim, feijão, 
abóboras e chuchu

Consumo familiar
Tem comprovado bons índices produ-
tivos, dentro das possibilidades de solo 
e de clima

Piscicultura Atividade de lazer da família
Trata-se de uma atividade de aprovei-
tamento de um açude que existe na 
propriedade

Produção de acácia 
negra e eucalipto

Reimplantação da cobertura 
perene nas áreas desmatadas

Dentro de alguns anos, poderá represen-
tar fonte de renda para a propriedade, 
mediante a venda da madeira

Fonte: Elaborado por Aline Daiana Kunz, Luis Antônio Schneider e Márcia Andrea Schneider. 

Após a análise dos dados coletados, os alunos concluíram que não existe 
planejamento técnico para as práticas agrícolas nessas propriedades e que a 
produção não é uma condição vital para elas. As iniciativas nesse sentido 
são de mérito dos próprios produtores ou proprietários, que declaram 
jamais ter recebido sequer visitas de técnicos ou fiscais para identificar 
quaisquer problemas ou mesmo para sugerir ações que pudessem auxiliar 
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a legislação ambiental. Não existem, segundo eles, conflitos ou autuações 
junto aos órgãos ambientais.

Em ambas as propriedades, pôde-se constatar o cuidado com 
o tratamento e o destino do lixo, bem como a preocupação em evitar a 
erosão, mediante a manutenção de algum tipo de vegetação sobre o terreno, 
principalmente porque essas propriedades têm áreas de aclives ou declives 
acentuados. Os produtores rurais têm-se empenhado em criar áreas de 
florestamento, embora neste quesito se verifique a utilização de espécies 
como a acácia e o eucalipto, as quais também cobrem interesses comerciais.

CONCLUSÃO

A modernização da base técnica dos meios de produção alterou as formas 
de produção agrícola, originando transformações na pecuária e na agricultura e 
trazendo, como consequência, efeitos sociais, econômicos e ambientais, prin-
cipalmente na área rural. Essa modernização era voltada ao consumo de capital 
e de tecnologia por grupos especializados que passaram a fornecer insumos, 
tais como máquinas agrícolas, sementes, adubos, fertilizantes e agrotóxicos. A 
opção pela compra desses insumos por parte dos produtores rurais gerou um 
acúmulo de dívidas e, consequentemente, o desequilíbrio social, o êxodo rural, 
a concentração fundiária, a concentração de renda, a exploração da mão de 
obra, a especialização das atividades agropecuárias e um impacto negativo das 
atividades agrícolas no meio ambiente.

A nova condição de produção determinada pelo interesse do Estado e por 
grupos econômicos privados resultou em uma reorganização do espaço geográ-
fico rural, de acordo com as potencialidades das regiões, gerando novas opor-
tunidades de trabalho e/ou fontes de renda, independentemente, muitas vezes, 
da produção agrícola, criando espaços rurais distintos entre estabelecimentos 
agropecuários e/ou domicílios rurais.

Portanto, as práticas modernas de agricultura foram necessárias para que 
o agricultor pudesse competir em uma economia globalizada, onde impera a 
concorrência. Vendo-se na necessidade de gerar renda, o agricultor não se deu 
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lidade ambiental é marcada pela perda da biodiversidade genética e pela ace-
leração dos processos de degradação e da capacidade produtiva, decorrentes 
do uso e do manejo inadequado do solo e dos recursos hídricos. A adoção de 
monoculturas associadas à mecanização das práticas agrícolas acaba redundan-
do na diminuição das pequenas propriedades rurais e conduzindo a um intenso 
processo de degradação do ambiente. Torna-se evidente que é preciso repensar 
as políticas públicas para o desenvolvimento das atividades agrícolas no Estado. 
A realização de um debate e a conscientização em nível local/regional terão que 
ser orientadas por técnicos que conheçam não só a realidade que predomina 
no desenvolvimento da atividade rural, mas também a urgência da adoção de 
práticas de maior sustentabilidade.

Constatou-se que os proprietários de ambos os polos pesquisados des-
conhecem os detalhes da legislação ambiental. Foram detectadas ali diversas 
irregularidades, entre as quais, principalmente, a ausência de mata ciliar, o uso 
e manejo inadequado de encostas e topos de morros, desmatamentos, uso in-
devido de agrotóxicos e construções em Áreas de Preservação Ambiental.

É fundamental que, com a assistência de profissionais técnicos, as pro-
priedades agrícolas sejam bem planejadas, assim como a inserção das políticas 
públicas e sua aplicação sistemática. Esse planejamento pode vir a ser uma das 
medidas mitigadoras mais eficientes para uma convivência sustentável entre o 
Homem e a Natureza.


