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              O homem observava o casulo há dias, quando percebeu que nele se abria um 

pequeno orifício. Durante horas, a borboleta tentou fazer passar seu corpo pela abertura. 

              De repente, parou. O homem resolveu ajudá-la. Com uma tesoura, cortou o 

restante do casulo. A borboleta deixou-o facilmente. Mas seu corpo era pequeno, estava 

murcho e as asas amassadas. 

              O homem continuou observando. Esperava o momento em que as asas se 

abrissem e se esticassem para o primeiro voo. 

             Mas nada aconteceu. A borboleta rastejava o corpo murcho, as asas encolhidas. 

Jamais foi capaz de voar. 

             Ansioso para ajudar, o homem não conhecia o processo da metamorfose que 

permitia o voo da borboleta. Pois é o seu esforço que lhe dá esta capacidade: ao 

comprimir seu corpo pelo orifício do casulo, secreta a substância necessária para esticar 

as asas e voar. 

              Como a borboleta, também nós precisamos de esforço muitas vezes em nossa 

vida. Sem obstáculos e a força necessária para vencê-los, ficamos enfraquecidos. Jamais 

seremos capazes de voar...  
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. RESUMO 

Presidente Nereu, Santa Catarina, possui 2.284 habitantes e tem na atividade agrícola na 

pequena propriedade a base econômica. A desvalorização da agricultura familiar e as 

incipientes políticas direcionadas ao pequeno agricultor tem resultado em elevadas taxas 

de êxodo rural dos jovens, intensificação da mecanização e do uso de agrotóxicos e 

redução do número de trabalhadores no campo. Outro agravante dessa realidade está na 

ausência dessas temáticas em sala de aula, mesmo em um município com esta base 

econômica. As vantagens da agricultura familiar, bem como os impactos positivos e 

negativos dos manejos agrícolas sobre o meio ambiente e a saúde, dificilmente adentram 

a porta da sala de aula, pois os professores desconhecem o cotidiano das famílias dos seus 

alunos. O presente trabalho tem por objetivo analisar a realidade agrícola de Presidente 

Nereu, visando embasar material didático com fins de Educação do Campo. Foram 

efetuadas visitas a duas localidades e em 20 propriedades rurais do Município, nas quais 

foram registrados os tipos de cultivos predominantes, as práticas de manejo do solo e das 

culturas (milho, feijão, tabaco), a utilização de agrotóxicos nas propriedades, a adoção ou 

não de técnicas de conservação do solo ou cultivo orgânico, além de avaliações visuais 

sobre indicativos de erosão dos solos e impactos sobre a biodiversidade. Efetuou-se 

também pesquisa bibliográfica exploratória sobre: teorias educacionais, técnicas de 

agricultura convencional e o uso de agrotóxicos; princípios e técnicas de agricultura 

orgânica e, seus impactos sobre a água, biodiversidade e saúde dos produtores rurais. 

Constatou-se que os produtores rurais executam a agricultura convencional, com aração, 

gradagem do solo, adubação química e intensa utilização de agrotóxicos (herbicidas, 

fungicidas e inseticidas), e há evidentes sinais de erosão dos solos. Esses manejos não 

conservacionistas, tem fortes impactos sobre a biodiversidade e a água. São raras as 

famílias que praticam agricultura orgânica. Percebeu-se nas conversas com os produtores 

a desmotivação em continuar o trabalho agrícola. Diante desta realidade é forte o êxodo 

rural, especialmente entre os jovens. O material didático aborda: Conhecendo Presidente 

Nereu; Agricultura Familiar; Agricultura Convencional; Agricultura orgânica; Feira de 

alimentos na escola; O manejo do solo na agricultura; Agrotóxicos e a agricultura; 

Sementes geneticamente modificadas; A água e a agricultura e Biodiversidade e 

agricultura. O material produzido para os professores auxilia na formação de cidadãos 

comprometidos com a agricultura familiar, com a conservação da saúde pessoal e do 

ambiente. 

 

Palavra-chave: Educação do Campo. Uso do Solo. Biodiversidade. Presidente Nereu. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

President Nereus, Santa Catarina, has 2,284 inhabitants and has the small property 

farming in the economic base. The devaluation of family farming and the incipient 

policies directed at small farmers has resulted in high rates of rural exodus of young 

people, intensification of mechanization and the use of pesticides and reduce the number 

of workers in the field. Another problem is that reality in the absence of these themes in 

the classroom, even in a town with this economic base. The advantages of family 

farming, as well as the positive and negative impacts of agricultural management on the 

environment and health, hardly step into the door of the classroom, because teachers are 

unaware of the daily life of the families of their students. This study aims to analyze the 

agricultural reality of President Nereu, aiming to base course material for purposes of 

Field Education. Visits were conducted at two locations and 20 rural properties in the 

municipality in which the predominant types of crops were recorded practices of soil and 

crops (corn, beans, tobacco) management, the use of pesticides in the properties, the 

adoption or not the techniques of soil conservation and organic farming, in addition to 

visual assessments on indicative of soil erosion and impacts on biodiversity. Also made 

exploratory literature search on: educational theories, techniques of conventional 

agriculture and pesticide use; principles and techniques of organic agriculture and its 

impacts on water, biodiversity and health of farmers. It was found that farmers perform 

conventional farming, plowing, disking the soil, chemical fertilizer and intensive use of 

pesticides (herbicides, fungicides and insecticides), and there are obvious signs of soil 

erosion. These non conservation managements, has strong impacts on biodiversity and 

water. There are few families who practice organic agriculture. It was noticed in talks 

with producers to motivation to continue farm work. Given this reality is strong rural 

exodus, especially among young people. The course material covers: Knowing President 

Nereu; Family Agriculture; Conventional agriculture; Organic agriculture; Fair food at 

school; Soil management in agriculture; Pesticides and agriculture; Genetically modified 

seeds; Water and Biodiversity and farming and agriculture. The material produced for 

teachers assists in the formation of citizens committed to family farming, with the 

conservation of the environment and personal health.  

 

Keyword: Rural Education. Land Use. Biodiversity. President Nereu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Presidente Nereu possui na agropecuária uma importante fonte de recursos e este 

município contribui com 55,1% do PIB- Produto Interno Bruto (IBGE, 2010) do município. 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em 

2009 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 129,8 bilhões assegurando ao Estado a 

manutenção da 8ª posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, Presidente Nereu 

aparece na 258ª posição do ranking estadual, respondendo por 0,03% da composição do PIB 

catarinense. Esse número indica a importância econômica dessa atividade com forte impacto 

sobre a sociedade e os ecossistemas. A população estimada em 2.284 habitantes reside parte 

no pequeno centro urbano e outra na zona rural com propriedades, em geral, com menos de 25 

ha (IBGE, 2006). 

As incipientes políticas públicas direcionadas aos pequenos agricultores e a 

desvalorização da agricultura familiar resultam em elevadas taxas de êxodo rural dos jovens, 

intensificação da mecanização e do uso de agrotóxicos e redução do número de trabalhadores 

no campo. Muitas vezes esses fatores interagem sinergicamente, contribuindo para o aumento 

do problema. A denominação de agricultura familiar é recente no Brasil, anteriormente 

chamava-se pequena produção, pequena agricultura e também camponesa (ABRAMOVAY, 

1992). Ainda, segundo este autor, entende-se por agricultura familiar os empreendimentos 

familiares com duas características principais: são administrados pela própria família e neles a 

família trabalha diretamente, contando ou não com auxílio de terceiros, constituindo-se em 

uma unidade de produção e de consumo; uma unidade de produção e de reprodução social. 

Para enfrentar a desvalorização da agricultura familiar são necessárias políticas 

públicas robustas. De acordo com Denardi (2001) as políticas nacionais e estaduais, a 

formação e atualização profissional dos agentes de desenvolvimento, bem como os métodos 

participativos de planejamento e de gestão dos recursos são, com certeza, alguns dos melhores 

instrumentos para promover práticas agrícolas e estilos de agricultura de base ecológica e, 

com elas, o desenvolvimento regional sustentável. Em todo o país há uma tendência de 

concentração da população nas zonas urbanas segundo IBGE (BRASIL, 2011). Por isso para 

manter os produtores rurais no campo, são necessários incentivos, financeiros ou não, bem 

como programas de valorização da agricultura familiar.                   

No que tange às políticas públicas destinadas à agricultura familiar, destacam-se hoje 

no país, a Previdência Social e o PRONAF (Decreto n° 3.991, de 30 de outubro de 2001), 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
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Planalto (BRASIL, 2001). Considera-se que essas sejam importantes políticas, no entanto não 

se percebe uma reversão do quadro de êxodo rural.  

Outro agravante na desvalorização da agricultura familiar é a ausência de discussão 

deste assunto em sala de aula, especialmente nos municípios com base econômica agrícola, 

como Presidente Nereu. Constatou-se que a Proposta Curricular Nacional de Geografia e 

Ciências PCNs (BRASIL, 1998), sugere a necessidade de trabalhar em sala de aula os 

problemas enfrentados atualmente pelos pequenos e médios produtores do campo; o 

abastecimento das cidades e o papel do pequeno e médio produtor do campo; a mecanização, 

a automação e a concentração de propriedade e o problema dos sem-terra. No entanto, nem 

sempre no dia a dia das escolas se evidencia a abordagem dessas temáticas sugeridas pelos 

PCNs. 

A importância da agricultura familiar, efetuada com base nos princípios de 

agroecologia, ainda é pouco difundida entre os produtores rurais de Presidente Nereu, e a 

comunidade escolar raramente participa da discussão deste assunto ou o faz muito distante da 

realidade regional. Destaca-se, também, que os impactos positivos e negativos dos manejos 

agrícolas convencionais sobre o meio ambiente e a saúde dificilmente adentram a porta da 

sala de aula, pois os professores, frequentemente, desconhecem o cotidiano das famílias dos 

agricultores das quais seus estudantes são membros. Como exemplo desses fatos pode-se citar 

o Projeto Político Pedagógico das escolas do município de Presidente Nereu, que não se refere 

a essas temáticas, como deveria. Os livros didáticos de ciências (BARROS; PAULINO, 2009) 

e geografia (PROJETO ARARIBÁ, 2011) adotados pelas escolas abordam genericamente esta 

temática e, quando o fazem, não é contextualizada para o Estado de Santa Catarina ou para o 

município de Presidente Nereu. O ensino fora do contexto dificilmente conduz à 

aprendizagem significativa, no pensar de Ausubel (1980). Em outras palavras, para que a 

mudança da funcionalidade do sistema educativo seja verdadeira, é necessária uma profunda 

reforma de conteúdos e métodos utilizados na abordagem dos temas, aqui em especial a 

agricultura familiar.   

A realidade preocupante da agricultura familiar de Santa Catarina clama pela atenção 

dos sistemas de ensino no sentido de criar valores em relação a este tipo de atividade 

econômica e de subsistência. Portanto, um ensino que proporcione uma aprendizagem 

significativa passa pelo conhecimento da realidade local e regional, especialmente aquela 

relativa ao estudante.  

No município de Presidente Nereu, as escolas municipais aderiram, em 2013 ao 

programa do Ministério da Educação - MEC denominado Programa Nacional de Educação do 
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Campo - PRONACAMPO, cujo objetivo é apoiar técnica e financeiramente os Estados, 

Distrito Federal e Municípios para a implantação da política de educação do campo, visando à 

ampliação do acesso e a qualificação da oferta da educação básica e superior, por meio de 

ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, a formação inicial e 

continuada de professores, a produção e a disponibilização de material específico, como 

cadernos pedagógicos, kits multimídia, jogos didáticos, etc. aos estudantes do campo e 

quilombolas, em todas as etapas e modalidades de ensino (PRONACAMPO, 2013). Essa 

iniciativa vem auxiliar na valorização do trabalho agrícola familiar e à fixação dos jovens no 

campo. 

 Com intuito de propiciar informações contextualizadas em Presidente Nereu, 

contribuindo com o PRONACAMPO, decidiu-se pesquisar a realidade de sua produção 

agrícola. O presente estudo tem como objetivo conhecer as atividades agrícolas desenvolvidas 

em Presidente Nereu e os impactos dessas sobre a biodiversidade e a água, visando elaboração 

de material didático contextualizado nessa realidade para educação do campo.  

Para contribuir no esclarecimento que os impactos agrícolas causam na 

biodiversidade, foi necessário compreender conceitos. Segundo Wilson (1994, p. 412) define 

biodiversidade como sendo “a variedade de organismos considerada em todos os níveis, desde 

variações genéticas pertencentes à mesma espécie até as diversas séries de espécies, gêneros, 

famílias e outros níveis taxionômicos superiores”. Ele também inclui a variedade de 

ecossistemas, que abrange tanto as comunidades de organismos em um ou mais habitats 

quanto às condições físicas sob as quais elas vivem. Pensam igual, Sevegnani e Comtois 

(2013, p. 31) que sugerem rever os conceitos relativos à biodiversidade, aos níveis de 

organização ecológica com destaque para “as espécies, ecossistemas, paisagens e biomas”. Os 

agrotóxicos e demais produtos químicos agem desde o nível celular do organismo, do 

ecossistema, da paisagem e da Ecosfera. Não será possível relacionar todos os impactos da 

agricultura sobre a biodiversidade nesta pesquisa, mas o drástico impacto sobre a qualidade e 

quantidade de água disponível nos ecossistemas antropizados (elevada lixiviação de 

compostos nitrogenados e fosforados), bem como, a remoção da cobertura do solo e a 

compactação dos mesmos facilitando os processos erosivos e dificultando o abastecimento 

dos aquíferos freáticos, são discutidos no transcorrer da pesquisa. 
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1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A proposta de trabalho para ser executada no âmbito do Mestrado Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática da FURB tem relação com o levantamento das práticas agrícolas 

efetuadas em propriedades rurais e seus impactos sobre a biodiversidade e as águas, no 

município agrícola de Presidente Nereu, SC. A agricultura do Município está baseada no 

cultivo de tabaco, milho, feijão, no plantio de Eucalyptus e na pecuária de pequena escala. 

Essas atividades são implantadas em áreas declivosas, ou margens de cursos d’água e em 

geral, com o uso intensivo de agrotóxicos. Ano após ano há menor número de pessoas se 

dedicando à agricultura familiar e o êxodo rural tem sido expressivo, especialmente entre a 

população jovem. Cita-se como evidência do elevado êxodo rural que vem ocorrendo em 

Presidente Nereu, o último resultado do censo escolar realizado na E. E. João Tolentino Júnior 

(SANTA CATARINA, 2013). Em 2003, a escola tinha 415 alunos matriculados e em 2013, 

este número caiu para 195 alunos distribuídos entre as séries finais do ensino fundamental e 

ensino médio. Já nas escolas do município que atendem o ensino infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, no ano de 2003 247 crianças estavam matriculadas e em 2013 apenas 147 

crianças (PRESIDENTE NEREU, 2013). Esta é uma evidência de que as famílias estão 

saindo do campo e procurando melhores condições de trabalho nas cidades, pois não 

encontram na agricultura, condições de sobreviver apenas com o que produzem no campo. 

Presidente Nereu tem na agricultura sua base econômica com importantes influências 

sobre a biodiversidade e água. Em geral, a escola pouco aborda a temática agricultura, exceto 

de modo pontual em aulas de geografia e ciências, mas seu foco se distancia da problemática 

e realidades municipais. 

Como professor da Escola de Educação Básica João Tolentino Júnior de Presidente 

Nereu, na qual 80% dos estudantes são filhos de agricultores (SANTA CATARINA, 2013), 

este pesquisador pretende trazer, para o âmbito da escola, esta realidade através de um 

material didático elaborado a partir das observações feitas em duas localidades do Município.   

Entende-se que é fundamental que o estudante da zona rural seja capacitado a olhar a 

produção agrícola sobre diferentes perspectivas ou dimensões (importância da atividade, 

dificuldades e impactos), bem como sentir-se valorizado como filho de agricultor 

reconhecendo a importância das atividades agrícolas da família. 
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1.1.1 Questão da Pesquisa 

 

 Quais as características da produção agrícola do município de Presidente Nereu, seus 

impactos econômicos sobre a biodiversidade e a água e como esta realidade chega à escola e 

pode lastrear a Educação do Campo?  

 

 

1.1.2 Objetivos 

 

 

1.1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar criticamente a realidade das práticas agrícolas em Presidente Nereu e seus 

impactos sobre a biodiversidade e a água com fins de elaboração de material didático para a 

educação do campo, destinado aos professores do município de Presidente Nereu e região.  

 

 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o manejo do solo nas culturas do tabaco, milho, feijão, no município de 

Presidente Nereu- SC; 

   Identificar como os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, Proposta Curricular de 

Santa Catarina e o PRONACAMPO abordam a temática agricultura no âmbito do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano) levando em consideração que o Brasil é um importante país 

agrícola; 

   Produzir um produto educacional em forma de um caderno para professores abordando 

a realidade agrícola observada, trazendo sugestões de alternativas para a agricultura e como 

isso pode ser abordado em sala de aula; 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

             O presente trabalho parte da necessidade de entender a realidade agrícola do 

município de Presidente Nereu para que, todos os professores, possam trabalhá-la junto aos 
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educandos do ensino fundamental visando sua valorização e percepção de seus impactos 

econômicos e ambientais.  

 Da perspectiva pessoal este curso de mestrado está possibilitando condições de 

ampliar conhecimentos científicos sobre: história da ciência, teorias de aprendizagem, 

biodiversidade e sustentabilidade e uso de tecnologias na educação, bem como me apropriar e 

refletir criticamente sobre a realidade agrícola de meu município. Essas aprendizagens têm se 

refletido na melhoria da capacidade e qualidade de trabalho como docente de Ciências e 

Biologia na escola pública e em curso superior junto a um centro universitário. 

 O curso ampliou o entendimento da literatura científica, dos conceitos científicos, 

bem como, tem favorecido a melhoria da expressão das ideias. Além disso, atuou no  processo 

de alfabetização científica sobre agricultura na região, possibilitando ao professor pesquisador 

perceber seus impactos. 

 A relevância do presente trabalho está na sua contribuição à Educação do Campo no 

município e região de Presidente Nereu. Entende-se que este estudo pode influenciar no modo 

de pensar dos estudantes e demais professores da região sobre a agricultura familiar, assim 

como tem mudado a minha percepção. Com o conhecimento ampliado será possível valorizar 

esta agricultura em pequena escala, bem como estimular ações no sentido de buscar 

minimizar os impactos negativos de muitas técnicas de cultivo sobre a biodiversidade e a 

água. Ressalta-se que a escola pode auxiliar os alunos, filhos de agricultores, na percepção das 

vantagens e desvantagens do uso dos agrotóxicos e demais agroquímicos no manejo do solo e 

suas implicações na saúde familiar, nos ecossistemas e na economia regional.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O presente estudo da realidade agrícola de Presidente Nereu trata-se de uma pesquisa 

em relação à natureza qualitativa (investigativa e interpretativa), segundo Denzin e Lincoln 

(2005 apud FLICK, 2010). A pesquisa qualitativa ressalta a natureza socialmente construída 

da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado e as limitações 

situacionais que influenciam na investigação, de acordo com Denzin e Lincoln (2005 apud 

FLICK, 2010). Conforme os autores, esta consiste em um conjunto de práticas interpretativas 

e material que evidenciam a realidade, capturada através de notas de campo, entrevistas, 

conversas, fotografias, gravações e anotações pessoais. Ainda, segundo eles, a pesquisa 

qualitativa envolve uma postura interpretativa e naturalística, tentando entender ou interpretar 

os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem.  

 Em relação ao procedimento, a pesquisa assume dois percursos: bibliográfica e de 

campo. Na pesquisa bibliográfica, organizou-se uma análise dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PCN, Proposta Curricular de Santa Catarina- PCSC, Programa Nacional para a 

Educação do Campo- PRONACAMPO, artigos científicos, dissertações, manuais técnicos e 

relatórios. Na pesquisa de campo, do tipo de estudo de caso, foram coletados dados com o uso 

dos instrumentos: observação sistemática com registro fotográfico, entrevistas formais e 

informais. As observações foram realizadas em duas localidades: Vasquinho e Thieme. A 

escolha destas se deve ao fato de que são as localidades de maior produção agrícola do 

município. 

 Foram realizadas entrevistas com: 

a) Professores de Ciências e Geografia da E. E. B João Tolentino Júnior, sendo esta a 

única escola de ensino fundamental (6º ao 9º ano); 

b) Agricultores das duas comunidades; 

c) Técnicos agrícolas da Epagri e das Fumageiras que atendem estes agricultores; 

d) Técnico da CASAN responsável pela estação de tratamento de água que atende o 

perímetro urbano do município; 

e) Entrevista com moradores da cidade que tinham como profissão, madeireiros nas 

décadas de 70, 80 e 90 no município.  

 As observações em campo foram desenvolvidas nas localidades do Thieme que faz 

limite com o Parque Nacional Serra do Itajaí e também na localidade do Vasquinho, ambas na 

zona rural de Presidente Nereu. Também foram entrevistados outros agricultores do 

município, residentes fora destas localidades.   
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 Foi observado como os agricultores realizam as práticas agrícolas (preparo do solo, 

plantio, controle de plantas invasoras, pragas e doenças, utilização de agroquímicos) nas 

principais culturas (tabaco, milho e feijão). Essas informações foram obtidas em visitas às 

propriedades e entrevistas informais com agricultores, com técnicos da Empresa de Pesquisa e 

Extensão Rural de Santa Catarina-EPAGRI, técnicos de empresas fumageiras, bem como 

registro fotográfico das situações analisadas. 

 As unidades de massa nesta pesquisa são atribuídas em Megagrama (unidade SI de 

massa). É igual a um milhão de gramas ou 1.000 kg, e equivale a tonelada (tonelada métrica). 

São apresentados os valores econômicos em reais e também os valores da cotação do dólar 

americano para eventuais comparações. 

 Efetuou-se também pesquisa bibliográfica em artigos científicos, manuais técnicos 

de recomendação agronômica, dissertações, teses e livros de vários autores para embasar este 

estudo. Foram também efetuadas visitas a campo para observar as técnicas de agricultura 

convencional e do uso de agrotóxicos, princípios e técnicas de agricultura orgânica e, seus 

impactos sobre a água, biodiversidade e saúde dos produtores rurais.   

 Foi feita análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) e da 

Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1998) de Ciências Naturais, 

Geografia e Temas Transversais para verificar a sua abordagem sobre a agricultura no ensino 

fundamental (6º ao 9º ano). 

 Analisou-se, inclusive, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo através da (RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1, de 3 de ABRIL DE 2002), que 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, para as quais, 

o governo federal através da Universidade de Santa Maria efetuou diagnóstico nas escolas do 

município de Presidente Nereu. 

 Como resultado deste estudo está sendo elaborado um Produto Educacional com os 

seguintes temas da pesquisa:  

 Um diagnóstico histórico, econômico, social e ambiental do município;  

 O manejo do solo nas propriedades rurais;  

 O cultivo do tabaco, do milho e feijão; 

 O uso dos agrotóxicos nas áreas rurais;  

 Os impactos sobre a biodiversidade e água no município, oriundos das práticas 

agrícolas;  

 Sugestões de atividades a partir dos conteúdos relacionados sobre a agricultura, água e 

biodiversidade que se encontra nos Pense e a PCSC; 
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 As atividades que estão sendo desenvolvidas irão conter: 

 

 Textos relativos a cada assunto;  

 Atividades com mapas do município (relevo, clima, vegetação);  

 Apresentação em slides sobre os cultivos do tabaco, o milho e o feijão; 

 Roteiros pedagógicos elaborados com ênfase nos temas citados;  

 Indicações de referenciais teóricos para os professores; 

 Sugestões de didáticos para abordar os temas;  

 

              A função dessas atividades é inspirar os educadores a criarem suas próprias 

atividades adquirindo confiança na busca de transformação de seu trabalho. Com exemplos de 

fácil execução e que exigem envolvimento profundo dos professores, dos alunos, da escola. 

Além dos espaços escolares comuns, sugerimos um conjunto de alternativas que possam 

contribuir para uma nova maneira de aprendizado, levando os alunos a aprender também fora 

da sala de aula, para assim ampliar e fortalecer sua visão de mundo. 

 

      

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU 

 

 O município de Presidente Nereu emancipou-se politicamente em 1961. Com uma 

população de 2.284 habitantes IBGE (BRASIL, 2010) (Gráfico 1) o equivalente a 0,04% da 

população do estado, sendo que no meio urbano residem 808 pessoas e no meio rural residem 

1476. Está localizado no Alto Vale do Itajaí, na microrregião de Rio do Sul (Figura 1). Com 

uma área de 225,66 km² e densidade demográfica de 10,12 (hab. km²) IBGE (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (BRASIL, 2000; 2010), a taxa de crescimento 

populacional está na média de -0,09% (Gráfico 2) ao ano, enquanto que o crescimento médio 

anual da população em Santa Catarina é de 1,66% ao ano.  
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Gráfico 1: População total de Presidente Nereu, no período de 1980 a 2010. 

 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. SEBRAE- 2013 

Nota: Censos Demográficos 1980, 1991, 200 e 2010. 

 

 

A população de Presidente Nereu teve um crescimento negativo na população 

moradora quase pela metade, nas últimas três décadas. Em 1970, a população moradora na 

área rural representava de 85,86% e em 2000, este percentual caiu para 66,33%. Nesse mesmo 

ano, a população na área urbana de Presidente Nereu, que em 1970 era de 14,14%, passou a 

representar 33,66% da população total. O êxodo rural neste mesmo período foi de 19,53% 

Plano de Manejo PNSI (BRASIL, 2009, p. 59) e IBGE (BRASIL, 1970; 1980; 1991; 2000).  

Considerando que população de Presidente Nereu é de 2.284 habitantes IBGE (BRASIL, 

2010), com 64,62 % morando na zona rural e desenvolvendo da agricultura, de onde provém a 

maior parte dos recursos econômicos municipais. No Gráfico 3 demonstra que o percentual da 

população urbana em Presidente Nereu era menor em 48,6 % que a concentração do Estado. 
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Gráfico 2: Taxa de crescimento médio da população, segundo Presidente Nereu, Região 

do Vale do Itajaí, Santa Catarina e Brasil, no período de 2000 a 2010. 

 

 
Fonte: IBGE- Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

SEBRAE/SC- 2013 

 

 

Figura 1: Localização do município de Presidente Nereu no Estado de Santa Catarina 

 

 
Fonte: Débora Vanessa Lingner (2014) 

Inventário Florístico Florestal- FURB 
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 O Município de Presidente Nereu iniciou sua história por volta de 1920, mas foi 

somente em 1930 que surgiram as primeiras famílias originárias da cidade de Brusque, SC 

que aqui fixaram residência. De acordo com os levantamentos do Plano de Manejo do Parque 

Nacional Serra do Itajaí-PNSI (BRASIL, 2009, p. 36) “a colonização do Vale do Itajaí 

ocorreu, em sua maioria, por imigrantes alemães, italianos, poloneses, descendentes de 

portugueses e outras etnias”. Os primeiros imigrantes alemães começaram, de fato, a se 

aproximar da área do atual PNSI a partir de 1850, com a chegada dos 17 primeiros imigrantes 

alemães, considerada data da fundação da Colônia do Dr. Blumenau. A partir desta época é 

que começaram as maiores modificações ambientais na região, como a caça mais intensiva e a 

derrubada de florestas na região. Segundo este levantamento histórico esses colonizadores 

chegaram à comunidade do Thieme em 1920 e em 1928 mais ao centro da cidade de 

Presidente Nereu (Figura 2). 

 

Figura 2: Mapa do Parque Nacional Serra do Itajaí e o início da colonização em 

Presidente Nereu- SC. 

 

 
Fonte: PMPNSI (2009) 
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 A instalação da comunidade de Presidente Nereu deu-se através da exploração 

madeireira, da caça e do corte raso das florestas para implantação da agricultura. A 

devastação atingiu níveis alarmantes no município e região (PROCHNOW et al., 1995). 

Segundo Plano de Manejo PNSI (BRASIL, 2009, p. 52) “um dos principais problemas 

decorrentes da atividade agrícola dos municípios que compõem o Parque Nacional da Serra 

do Itajaí foi á substituição das florestas por aumento das áreas a serem cultivadas”. O 

município compõe a Vertente Atlântica com morros e vales coberto por floresta 

(SEVEGNANI; SCHROEDER, 2013), conforme consta na Figura 3. Com uma área de 

22.390 ha, possui 13.953 ha de matas, o que corresponde uma Cobertura Original da Mata 

Atlântica de 100%  e  remanescentes de 63% de cobertura vegetal (SOSMA; INPE, 2012).  

 

Figura 3: Mapa da vegetação de Santa Catarina, situando Presidente Nereu na vertente 

da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Sevegnani; Schroeder (2013) 

 

Das florestas primárias, do bioma Mata Atlântica no Brasil (Figura 3), só foi 

valorizada a madeira, mesmo assim apenas de algumas poucas espécies (BRASIL, 2010). 

Grande parte do território de Presidente Nereu apresenta topografia bastante acidentada, 

muitas vezes desfavorável à atividade agrícola. Outra característica é a existência, de uma 

agricultura desenvolvida por pequenas propriedades com restrita aptidão para a prática de 

lavouras com mecanização, principalmente em função da declividade dos terrenos. De acordo 

com o estudo feito (SANTA CATARINA, 1994, p. 39), intitulado “Projeto de recuperação, 

Presidente Nereu 
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conservação e manejo dos recursos naturais em micro bacias hidrográficas”, já caracterizava 

Presidente Nereu, em localização NE-SW, sendo o relevo intensamente com dissecação, os 

vales profundos, com encostas íngremes e sulcadas, separadas por cristas bem marcadas na 

paisagem.  

A colonização inicial foi efetuada por famílias de origem alemã e italiana. A colônia 

recebeu diversas denominações: Vila D’Alva, Gaspar, Brusque Nova, Santa Rita, Boa 

Esperança e Naufrágio, mas somente em “12 de dezembro de 1961 foi emancipado 

politicamente do município de Brusque, recebendo o nome de município de Presidente Nereu 

em homenagem a Nereu Ramos, único Presidente da República nascido em Santa Catarina” 

(SANTA CATARINA, 2009, p. 212). 

 Possui uma área de 225 km², representando 0,23% da área do estado, segundo Plano 

de Manejo PNSI (BRASIL, 2009), altitude no centro de 390 m, com relevo acidentado, clima 

mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média anual de 18,1°C. No Entanto o 

município vem sofrendo mudanças climáticas incomuns, para o município e região. Entre os 

dias 22 e 23 de julho de 2013 houve a formação de neve (Figura 4) e no mês de fevereiro de 

2014, uma forte estiagem atingiu o município e região, saindo da característica climática 

predominante no município.  

 As coordenadas geográficas do município são: Latitude: 27° 16' 48'' Sul; Longitude: 

49° 23' 30'' Oeste (SANTA CATARINA, 2009, p. 212).    

 

Figura 4: Fenômenos climáticos incomuns no município: formação da neve (a) e 

estiagem (b). 

 

      
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

A B 
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 O município pertence à rede hidrográfica de vertente atlântica denominada bacia do 

Itajaí, à sub-bacia do Itajaí Mirim, na microbacia do rio Naufrágio.  

 A vegetação que cobre o Município pertence ao bioma Mata Atlântica e à região 

Fitoecológica da Floresta Ombrófila Densa (Figura 3) nas Formações Submontana e Montana 

(SEVEGNANI; SCHROEDER; LAPS, 2013). Segundo Plano de Manejo PNSI (BRASIL, 

2009, p. 53) um dos principais impactos negativos é que contribui para a “fragmentação e 

diminuição de hábitats através do desmatamento, pois as estufas de fumo carecem de madeira 

para aquecer e secar as folhas, onde muitos agricultores ainda removem árvores nativas para 

tal fim”.  

 

Figura 5: Município de Presidente Nereu, integrando o Parque Nacional Serra do Itajaí-

SC 

 
Fonte: Débora Vanessa Lingner (2014) 

Inventário Florístico Florestal- FURB 

 

 De acordo com Gasper e Sevegnani (2010) o Parque Nacional Serra do Itajaí (Figura 

5) foi criado pelo Decreto nº 5.098, de 3 de junho de 2004, que “Dispõe sobre a criação do 

Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 

Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e dá outras providências”. Com área de 57.475 ha 

conforme mostra a Figura 5 tendo sua sede em Blumenau (27º01'38"S e 49º05'54"W), mas 
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abrangendo parte de nove municípios: Indaial, com 32,30%; Apiúna, com 17,50%; Blumenau, 

com 17,32 %; Botuverá com 10,86%; Guabiruba com 9,11%; Presidente Nereu, com 8,55%; 

Vidal Ramos com 2,13%, Gaspar com 2,12% e Ascurra com 0,09%. Segundo esses autores o 

PNSI apresenta-se coberto por florestas pertencentes ao bioma Mata Atlântica, cuja vegetação 

foi submetida, em grande parte, ao intenso processo histórico de exploração madeireira 

resultando em um mosaico de floresta primária e floresta secundária em estágio avançado de 

sucessão ecológica. Esta importante unidade de conservação completa, em 2014, 10 anos de 

existência. O Parque além de abrigar rica biodiversidade, desempenha papel fundamental na 

proteção das águas, na proteção contra desastres naturais e amenização climática, serve 

também como local de lazer, de turismo ecológico e de pesquisa científica. De acordo com o 

Plano de Manejo PNSI (BRASIL, 2009, p. 59) “O turismo é uma importante atividade, sendo 

característica dos municípios abrangidos pelo PNSI”.   

 

Gráfico 3: Participação da população por localização do domicílio, em Presidente Nereu, 

Santa Catarina e Brasil, em 2010. 

 

 
Fonte: SEBRAE/SC 2010 e 2013 com base de dados do IBGE, 2010. 

 

Na área urbana a geração de renda se dá através de empregos públicos, pequenas 

empresas e comércios.     
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISES 

 

 

3.1 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

3.1.1 Agricultura nos PCNs de Geografia, Ciências Naturais e Temas Transversais 

           

            Ao identificar nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1998) nas 

Ciências Naturais, Geografia e Temas Transversais do sexto ao nono ano, tiveram como 

objetivo evidenciar como estes documentos abordam a agricultura e Educação do Campo em 

suas diretrizes.  

             Evidenciou-se que o tema agricultura consta nos PCNs de forma mais destacada no de 

Geografia, com muito menor ênfase no de Ciências e pouco abrangente nos Temas 

Transversais, fato que também pode dificultar a construção de uma prática interdisciplinar na 

escola. Os impactos positivos e negativos da agricultura, especialmente a de larga escala, 

sobre a sociedade e os ecossistemas necessita de uma leitura e prática pedagógica mais 

profunda para gerar educandos capazes de agir futuramente como agricultores e cidadãos.  

 Há nos PCNs (BRASIL, 1998) de Geografia do terceiro e do quarto ciclo (sexto ao 

nono ano do ensino fundamental) a preocupação em mostrar uma abordagem sequenciada da 

realidade da agricultura e, dessa forma, estimular as escolas em geral, a trabalhar com os 

alunos temas que no âmbito das escolas rurais, hoje, são abarcados pela Educação do Campo 

definidos pelo PRONACAMPO (BRASIL, 2012). Os objetivos gerais dos PCNs de Geografia 

para o ensino fundamental que mais possibilitam incluir a temática agricultura são:  

 

Conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como as 

paisagens, os lugares e os territórios se constrói; Identificar e avaliar as ações dos homens em 

sociedade e suas consequências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas questões 

socioambientais locais; Conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, 

de modo que compreenda o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e 

do lugar; Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os 

avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas ainda não usufruídas 

por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-

las; Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender a 

paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, 

problemas e contradições [...] (BRASIL, 1998, p. 35). 

 



33 

 

               Os PCNs de Geografia sugerem que para viabilizar os objetivos destacados são 

necessários conteúdos, os quais foram reunidos em eixos temáticos distribuídos no terceiro e 

quarto ciclo do ensino fundamental (BRASIL, 1998), muitos deles abordados também na 

proposta para a Educação do Campo (PRONACAMPO, 2013).    

               No terceiro ciclo há proposição de quatro eixos, subdivididos em 10 temas e estes 

em itens (BRASIL, 1998). O primeiro eixo do terceiro ciclo do PCN de Geografia aborda a 

“Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo” e sugere tratar os 

seguintes itens: 

 

Trabalho e a apropriação da natureza na construção do território; As mudanças nas 

relações sociais do trabalho e a separação, o entre o campo e a cidade; As diferentes 

técnicas e costumes e a diversidade de paisagens entre o campo e a cidade; O 

ambiente natural e a diversidade das paisagens agrárias no mundo; Os ritmos da 

natureza no processo de produção das condições materiais e da organização social 

de vida no campo e na cidade; O ritmo de trabalho: aceleração e desaceleração na 

produção do campo e da cidade (BRASIL, 1998, p. 82). 

              

 Os conteúdos apresentados nestes itens permite ao professor construir uma 

identidade com o lugar onde o aluno vive, permite que ele valorize os aspectos sociais e 

ambientais do município. Estes conteúdos poderão servir para instigar o aluno a querer saber 

mais, com o “olhar geográfico” contribuir para ajudar a desvendar a natureza dos lugares e 

como a agricultura está sendo inserida nas paisagens. Como sugestão pode-se: 

 Levar o aluno em propriedades agrícolas; 

 Fazê-lo perceber a interdependência entre a cidade e campo, ou seja, as pessoas da 

cidade necessitam dos produtos do campo e as pessoas que moram no campo, dos 

produtos da cidade; 

 Instigá-lo a compreender que espaço ele ocupa nesta realidade observada na 

agricultura; 

 Levá-lo a conhecer sobre a produção agrícola local e regional, relacionando os vários 

elementos (clima, solo e relevo), determinantes para uma boa produtividade;         

 O segundo eixo descreve sobre “O estudo da natureza e sua importância para o 

homem”, destacando os seguintes itens:  

 

Como o relevo se forma: os diferentes tipos do relevo; As formas de relevo, os solos 

e sua ocupação: urbana e rural; Erosão e desertificação: morte dos solos; As águas e 

o clima; As águas e terras no Brasil [...]; As florestas e sua interação com o clima; 

Como conhecer a vegetação brasileira: a megadiversidade do mundo tropical; 

Florestas tropicais: como funcionam essas centrais energéticas; [...] Poluição 

ambiental e modo de produzir no campo; plantar sem degradar: outras formas de 
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produzir no campo; Conhecer a natureza e respeitar suas leis próprias: produzir sem 

degradar [...] (BRASIL, 1998, p. 83). 

 

 Novamente, se pode entender que este eixo conclama os professores a mostrar o 

relevo inclusive levando os alunos a vários locais onde se desenvolve a agricultura no 

município e fazê-los observar as ações das pessoas na produção. Perceber como o relevo 

limita ou possibilita determinadas atividades agrícolas e como as ações para produzir 

alimentos e sua subsistência causam impactos sobre o solo, a água e a biodiversidade. É 

importante que o professor explique e discuta como os fenômenos naturais ocorrem e se 

manifestam na natureza e estes afetam as regiões agrícolas. Destacar a dinâmica do tempo e 

do clima e sua sazonalidade, interferindo nas paisagens, na vegetação nativa e nos cultivos. 

Compreender suas relações entre o clima e distribuição espacial dos tipos de solo e como 

estes possibilitam ou limitam o tipo de agricultura a ser desenvolvida. De acordo com Pereira 

(2010) a escola tem papel destacado na discussão das questões ambientais relevantes, como 

sustentabilidade dos ecossistemas e do desenvolvimento. Portanto, cuidar da água, do ar, 

solos, seres vivos, bem como dos alimentos, da casa, do corpo, da comunidade e da escola, 

enfim, o mundo em que vivemos, segundo ele.                

 O terceiro eixo do PCN de Geografia descreve sobre - O campo e a cidade como 

formações sócias espaciais - e sugere ao professor abordar os seguintes itens:  

 

O arado e o trator nas paisagens agrárias brasileiras; A pequena propriedade de 

subsistência, as relações de parceria no campo e sua coexistência com a monocultura 

empresarial; A entrada das multinacionais no campo e seu papel nas exportações 

brasileiras; Os problemas enfrentados atualmente pelos pequenos e médios 

produtores do campo; O abastecimento das cidades e o papel do pequeno e médio 

produtor do campo; A mecanização, a automação e a concentração de propriedade e 

o problema dos sem-terra; As metrópoles como centro de gestão das inovações 

tecnológicas e gestão do capital e suas repercussões no campo; Modernização e 

desemprego no campo e na cidade; A importância da reforma agrária como solução 

para os grandes problemas sociais do campo e da cidade no Brasil; A influência das 

formas de viver na cidade e no campo e a expansão dos meios de comunicação e dos 

transportes; A sociabilidade entre as pessoas e os grupos sociais no campo e na 

cidade; A mídia, o imaginário social e os movimentos migratórios do campo para a 

cidade; As relações de troca monetária do homem no campo e as possibilidades de 

sua inserção no mundo urbano (BRASIL, 1998, p. 84). 
 

                  

Os conteúdos sugeridos neste eixo permitem uma grande abertura de ideais a serem 

desenvolvidas pelo professor, podendo relacionar os conceitos dos livros didáticos com a 

realidade dos alunos vindos do campo. Cita-se como exemplo, as queimadas, o manejo dos 

solos, a mecanização na agricultura, os cuidados com a água, o crescimento urbano e o êxodo 

rural. Entende-se que abarcar temáticas a qualidade de vida das pessoas que residem nas áreas 
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agrícolas e nas zonas urbanas em sala de aula, de forma introdutória, sendo possível 

relacioná-las ao contexto da pesquisa. Os PCNs permitem esta liberdade para que a escola 

faça essa mediação entre a teoria e o cotidiano escolar do aluno.  

 O quarto eixo do terceiro ciclo do PCN de Geografia descreve sobre “A cartografia 

como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo”, e propõe trabalhar os seguintes 

itens:  

 

Os mapas como possibilidade de compreensão e estudos comparativos das diferentes 

paisagens e lugares; estudo das cartas temáticas (densidade populacional, relevo, 

vegetação); Estudo das cartas das formas de relevo e de utilização do solo; 

(BRASIL, 1998, p. 127). 

 

 Neste eixo, sugere-se que o professor desenvolva atividades que permitam ao aluno 

apropriar-se dos conhecimentos através de estudos dos mapas do município e região, do 

Parque Nacional da Serra do Itajaí. Cita-se Presidente Nereu neste caso, com diversas 

possibilidades como, registro de fotos das paisagens com foco sobre a prática da agricultura, 

seus contrastes, seu manejo e o impacto desta na biodiversidade, na água e no solo. Fontes 

como IBGE, são fundamentais, para conhecer a população rural e urbana do município, 

podendo associar as pessoas nas diversas localidades. Como também explorar temas sobre a 

vegetação predominante na região, focando as paisagens, lugares, territórios agrícolas e 

urbanos primeiramente de sua localidade e região. Segundo este eixo a inserção dos alunos 

neste contexto é fundamental para a formação do conhecimento. 

 No quarto ciclo há proposição de três eixos, subdivididos em oito temas e estes em 

itens, segundo PCN de Geografia (BRASIL, 1998) muitos desses abordados também, na 

proposta para a Educação do Campo (BRASIL, 2013). Neste ciclo, somente no terceiro eixo, 

os itens se aproximam do assunto da presente pesquisa:  

 

Revolução verde: o que foi e o que representa para o ambiente; Poluição no campo 

com uso de agrotóxicos; Conservação e degradação dos solos (erosão, perda de 

fertilidade, desertificação, salinização, irrigação); Sistemas agrícolas (agricultura 

comercial, monocultura, policultura, agricultura ecológica, agriculturas alternativas, 

biotecnologia); Biodiversidade e agricultura; Extrativismo e as florestas tropicais; 

Agricultura tecnificada, insumos agrícolas e poluição das águas de superfície; 

Insumos agrícolas e destruição da fauna; Movimentos sociais no campo e a questão 

ambiental; Sistemas agroflorestais; Sistemas agrossilvopastoris; Florestas plantadas 

(fontes de madeira, celulose e papel) e a sustentabilidade ambiental; Recuperação de 

florestas e a captura de monóxido de carbono (BRASIL, 1998, p. 115).  

 

 O terceiro eixo deste ciclo permite ao professor abordar temas como os agrotóxicos, 

relacionando com as atividades agrícolas das propriedades rurais, sendo que os alunos 

geralmente presenciam estas práticas. As atividades familiares, entre elas a dos alunos que 
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participam da agricultura, como no manejo do solo, plantio de sementes, cuidados com as 

plantas invasoras, são essenciais para formar um cidadão agrícola. As observações dos alunos 

sobre o solo devem desenvolver nos alunos habilidades de identificação de problemas 

relacionados à erosão. Sugere ainda que desenvolva nos alunos a capacidade de percepção 

sobre o plantio de sementes geneticamente modificadas, como aquelas de plantio 

convencional, sendo indispensável para que no futuro este aluno se forme um cidadão 

agrícola, com postura certa frente a esta tecnologia. Entender como a biodiversidade e a água 

estão suportando ao avanço da agricultura, o êxodo rural, a situação econômica das famílias 

de agricultores o avanço das plantas exóticas, como alternativa econômica e seu impacto na 

biodiversidade e na água. Segundo este eixo os demais temas propostos devem mediar o dia-

a-dia dos educandos sendo possível assim, formar novos conhecimentos.    

Neste tema “Alimentar o mundo: os dilemas socioambientais para a segurança 

alimentar” o PCN de Geografia, sugerem que o professor pode: 

 

Aprofundar a discussão sobre os problemas socioambientais que a agricultura 

enfrenta no mundo atual; Discutir as contradições de uma enorme produção de 

alimentos diante da fome e a da insegurança alimentar deste final de século, em que 

milhares de pessoas sofrem de subnutrição; Introduzir o tema da fome, relativizando 

a discussão já iniciada no terceiro ciclo sobre produção de alimentos, estrutura 

agrária e agricultura comercial de exportação; Integrar a discussão da agricultura, 

questionando os modelos de produção predatórios, suas consequências 

socioambientais; Discutir os novos modelos produtivos que vêm sendo propostos 

numa agricultura alternativa; Discutir com seus alunos sobre como alimentar as 

grandes metrópoles deste final de século, equacionando o problema da agricultura 

predatória pregada pela modernização da Revolução Verde; Discutir como as novas 

relações comerciais entre países interferem nas questões da produção de alimentos e 

sua industrialização; Introduzir a discussão sobre hábitos alimentares [...], qualidade 

da alimentação e problemas ambientais de sua produção [...]; Discutir e aprofundar a 

discussão sobre o trabalho no campo, a reforma agrária e as lutas camponesas; 

Discutir a questão política em torno da propriedade da terra que favorece a 

concentração fundiária e expropriação no campo (BRASIL, 1998, p. 115). 

 

 Neste tema é recomendado ao professor se aprofundar nos conteúdos que mais se 

relacionam com a realidade agrícola local e regional. Como sugestão, várias metodologias 

para desenvolver estas atividades em sala de aula são propostas, como indagações aos alunos 

sobre a sua alimentação diária, de onde vem os alimentos, como são produzidos, se todos tem 

o que comer etc. Em sala de aula pode ser discutido como se desenvolveu a agricultura e a 

apropriação de modelos desastrosos de produção de alimentos e de sucessos. Questionar se os 

alunos sabem que tudo aquilo que consomem, vem da natureza. Problematizar com os alunos 

sobre como alimentar as grandes metrópoles deste final de século e aprofundar a discussão 

sobre o trabalho no campo, realizado nas abordagens em sala de aula. Sugere-se neste tema 
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uma visita às propriedades agrícolas, inferindo os temas elucidados em sala de aula, 

fortalecendo a real importância da agricultura familiar. 

 De acordo com o PCN de Geografia recomenda-se que o professor, em sua escola, 

aborde os temas mais significativos de sua realidade. Propõe-se que as escolas de municípios 

com base econômica agrícola, como Presidente Nereu, devem evitar abordagem somente 

teórica dos conceitos, passando para a observação da realidade agrícola, conjuntamente aos 

seus estudantes. Desta forma poderão compreender o cotidiano da agricultura extensiva ou 

familiar, a evolução e os impactos positivos e negativos das técnicas aplicadas nos cultivos. É 

importante que os professores estabeleçam conexão entre as atividades produtivas 

desenvolvidas pelas famílias dos estudantes e o conhecimento científico relativo a esta 

temática. E, segundo PCN de Geografia (BRASIL, p. 214), “os alunos podem compreender 

melhor como são estruturadas as pequenas propriedades rurais (com agricultura de 

subsistência) e os tipos e amplitudes mais comuns de poluição nessas áreas”. 

 Com relação às Ciências Naturais, os objetivos de seu ensino passam a ser:  

 

Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive em relação essencial com os 

demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 2) Compreender a Ciência 

como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, 

associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural; 3) Identificar 

relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, 

no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a tecnologia como 

meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e 

benefícios das práticas científico-tecnológicas; 4) Compreender a saúde pessoal, 

social e ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser promovidos pela 

ação de diferentes agentes; 5) Formular questões, diagnosticar e propor soluções 

para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em 

prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 6) 

Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados á energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 7) Saber combinar leituras, 

observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 8)Valorizar o 

trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção 

coletiva do conhecimento (BRASIL 1998, p. 33). 
 

 Observa-se que todos os objetivos abarcam a possibilidade de inseri-los no estudo do 

tema da pesquisa. Os conteúdos estão organizados em eixos a serem abordados de acordo com 

suas especificidades locais e regionais. 

 No entanto quando comparados os PCNs de Geografia aos de Ciências Naturais 

(BRASIL, 1998) percebe-se uma abordagem da agricultura de forma indireta e mais reflexiva, 

porém, muito importante. Por exemplo: o professor pode trabalhar a agricultura quando tratar 

do solo, erosão, plantas, seres vivos, poluição, seleção de sementes e controle de pragas. O 
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professor poderá abordar os assuntos selecionados de acordo com sua importância social, seu 

significado para o aluno e sua relevância científica e tecnológica. O PCN de Ciências 

(BRASIL, 1998, p. 67) relata que:  

   

[...] pode ser interessante á investigação de um local cultivado - jardim, pomar, 

horta; comparativamente ao estudo de um campo abandonado. No primeiro 

ambiente a ação humana para transformar e conter processos naturais pode se 

evidenciar, considerando-se como o ser humano deve transformar o solo na 

preparação do cultivo, quais técnicas utilizar para combater a erosão, o problema da 

seleção de sementes, dos cuidados com a plantação, o controle de pragas, como o 

manejo da água etc. No ambiente de campo abandonado, a preocupação do espaço 

pelos seres vivos colonizadores estar· em foco, podendo-se a médio e á longo prazo 

estudar os vegetais que se instalam, como se dá sua disseminação e qual sua origem, 

o que proporciona uma primeira abordagem do conceito de sucessão ecológica. Na 

comparação entre dois ambientes, diferentes aspectos podem ser estudados: a 

origem dos diferentes componentes (solo, água, seres vivos), as condições de vida 

dos seres vivos (Onde há mais minhocas? Mais formigas? Como se explica isso? 

Que diferenças há, para as minhocas, viver no campo cultivado ou abandonado?), as 

relações entre o solo, a água, a luz e o calor (Por que o solo do campo abandonado é 

mais compacto? Como a erosão está controlada no campo cultivado?) e as possíveis 

relações ecológicas que se estabelecem, podendo-se chegar em alguns casos a 

estudos de cadeias alimentares em cada um deles.  
 
 

 Portanto, os professores de uma escola com alunos oriundos da agricultura devem, 

quando permitido, como as escolas do município de Presidente Nereu e região, visitar áreas 

de cultivo, para ampliar o conhecimento prático, relacionando-o com a teoria e, assim, 

fortalecer as aprendizagens de todos os envolvidos. 

 O segundo eixo do terceiro ciclo do PCN de Ciências Naturais a “Vida e Ambiente” 

permite ao professor aprofundar os conteúdos centrais apresentados à luz da realidade dos 

alunos. No presente caso, o contexto agrícola. Dos conteúdos centrais selecionados para o 

desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes, selecionamos os seguintes: 

 

A coleta, organização, interpretação e divulgação de informações sobre 

transformações nos ambientes provocadas pela ação humana e medidas de proteção 

e recuperação, particularmente da região em que vivem e em outras regiões 

brasileiras, valorizando medidas de proteção ao meio ambiente; Investigação da 

diversidade dos seres vivos compreendendo cadeias alimentares e características 

adaptativas dos seres vivos, valorizando-os e respeitando-os; Comparação de 

diferentes ambientes em ecossistemas brasileiros quanto à vegetação e fauna, suas 

inter-relações e interações com o solo, o clima, a disponibilidade de luz e de água e 

com as sociedades humanas [...] (BRASIL, 1998, p. 72). 

 

 O trabalho sobre a realidade agrícola do município de Presidente Nereu ressalta um 

exemplo das transformações que o meio ambiente sofre com a introdução da agricultura, em 

locais sem aptidão para esta prática. O estudo deste manejo pode valorizar a realidade dos 
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alunos do município, que em sua maioria vivenciam esta realidade. Sugere-se que a 

metodologia utilizada para abarcar estes assuntos pelo professor seja introduzir o assunto 

valendo-se dos recursos locais, de fácil acesso, sugerindo aos alunos o estudo do passado da 

área, pesquisando-se os registros mais antigos que possam ser encontrados no ambiente ou 

mesmo em fontes documentais e assim transformá-los em conhecimento científico.       

 No terceiro eixo do terceiro ciclo do PCN de Ciências Naturais “Ser humano e 

Saúde” trazem conteúdos centrais para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e 

atitudes que permitem ao professor adentrar os conteúdos sob a realidade dos alunos: 

   

Distinção de alimentos que são fontes ricas de nutrientes plásticos, energéticos e 

reguladores, caracterizando o papel de cada grupo no organismo humano, avaliando 

sua própria dieta, reconhecendo as consequências de carências nutricionais e 

valorizando os direitos do consumidor (BRASIL, 1998, p. 78). 

 

 A compreensão e preocupação do professor em abordar este tema e relacioná-los 

com as temáticas da agricultura e educação do campo podem responder as expectativas dos 

alunos sobre o tema apresentado. Quais alimentos são comumente servidos aos alunos, de 

onde vem, quem produz, são de qualidade, são ou não saudáveis. Vários estudos podem ser 

efetivados, auxiliando os alunos a se tornarem consumidores mais atentos no consumo dos 

alimentos. Quais alimentos o município produz, quem os consome, qual o custo desta 

produção. Como está a saúde do trabalhador rural em consequência do uso de agrotóxicos no 

município. A abordagem do professor pode seguir muito viés nesta temática, cabe o seu 

entendimento das realidades locais para atribuí-los ao cotidiano dos alunos. Os PCNs 

(BRASIL, 1998, p. 79) destacam alguns itens que podem relacionar a agricultura ao cotidiano 

dos alunos [...] A saúde do cidadão, que vive em condições econômicas concretas, depende 

também da situação política de sua comunidade e da nação; [...] os estudantes podem 

investigar o corpo e o comportamento dos seres vivos, compreendendo que diferentes 

organismos, desde as plantas, os menores invertebrados e outros, mais semelhantes ao ser 

humano, realizam as funções vitais essenciais para a manutenção da vida durante seu ciclo a 

obtenção do alimento; [...] compreender, também, que a obtenção de alimentos depende de 

processos culturais e do trabalho humano, que está presente em cada alimento que 

consumimos.  

 O quarto eixo do terceiro ciclo “Tecnologia e Sociedade” do PCN de Ciências 

Naturais ressalta uma abordagem significativa sobre a agricultura e abre possibilidades de 

trabalhar na educação do campo. Foram selecionados os seguintes conteúdos centrais: 
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[...] para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes: investigação de 

tecnologias usuais e tradicionais de mesma finalidade, comparando-as quanto à 

qualidade das soluções obtidas e outras vantagens ou problemas ligados ao ambiente 

e ao conforto, valorizando os direitos do consumidor e a qualidade de vida; 

comparação e classificação de diferentes equipamentos de uso cotidiano segundo 

sua finalidade, energias envolvidas e princípios de funcionamento, estabelecendo a 

sequência de transformações de energia, valorizando o consumo criterioso de 

energia, os direitos do consumidor e a qualidade de vida [...] (BRASIL, 1998, p. 78). 

 

 Neste eixo os PCNs sugerem que o professor, ao abordar os temas “Tecnologia e 

Sociedade”, deva chamar a atenção dos alunos para o funcionamento dos instrumentos 

tecnológicos, inseridos no cotidiano escolar e familiar, sem esquecer-se de relacionar as 

consequências do uso destas tecnologias e sua abrangência para todos da sociedade. Fazê-los 

perceber que este tema está inserido no cotidiano dos agricultores, como: estufas de fumo; 

equipamentos de plantio e colheita de sementes de milho e feijão; permeados no contexto 

escolar e agrícola. Cabe ressaltar que anteriormente, o ensino de Ciências Naturais era 

trabalhado de forma conteudista, apresentando uma ciência neutra e isenta de interferências da 

sociedade. Os conteúdos eram desatualizados e sem a preocupação com o envolvimento do 

aluno. 

 No quarto ciclo há proposição de quatro eixos, segundo o PCN de Ciências 

(BRASIL, 1998) muitos desses abordados, também, na proposta para a Educação do Campo 

(BRASIL, 2013). “O professor julgará a pertinência de aprofundamento de estudo em alguns 

temas e a exploração mais ampla de outros, tomando como base os critérios de seleção de 

conteúdos aplicados à sua realidade”, conforme o que está discutido na primeira parte deste 

documento (BRASIL, 1998, p. 90). 

 No segundo eixo do quarto ciclo, o PCN de ciências (BRASIL, 1998) descreve sobre 

“Vida e Ambiente” e permitem abordagem nos seguintes conteúdos centrais para o 

desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes, como a compreensão de relações 

entre a história geológica do planeta e a evolução dos seres vivos, considerando mudanças na 

composição e na fisionomia da biosfera, atmosfera e litosfera para avaliar e respeitar o tempo 

de reposição dos materiais e substâncias na natureza; comparação das estruturas do corpo, dos 

modos como realizam funções vitais e dos comportamentos de seres vivos que habitam 

ecossistemas diferentes, hoje e em outros períodos do passado geológico, para a compreensão 

de processos adaptativos. Estabelecimento de relações entre os fenômenos da fotossíntese, da 

respiração celular e da combustão para explicar os ciclos do carbono e do oxigênio de forma 

integrada ao fluxo unidirecional de energia no planeta; investigação dos fenômenos de 
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transformação de estados físicos da água ocorridas em situações de experimentação e na 

natureza, em que há alteração de temperatura e pressão, compreendendo o ciclo da água em 

diferentes ambientes, identificando o modo pelo qual os mananciais são reabastecidos, 

valorizando sua preservação; investigação de alterações de determinados ambientes como 

resultado da emissão de substâncias, partículas e outros materiais produzidos por agentes 

poluidores, compreendendo os processos de dispersão de poluentes no planeta e aspectos 

ligados à cultura e à economia para valorizar medidas de saneamento e de controle de 

poluição. 

 Pode-se sugerir como atividade para explorar estes conceitos que as escolas do 

município de Presidente Nereu, abordem uma temática sobre o tempo de reposição de 

materiais na natureza, onde primeiro realiza-se uma pesquisa bibliográfica (dicionários 

comuns, revistas e jornais, sítios de busca na internet) e os alunos apropriados de informações, 

podem ir a campo visitar uma área de cultivo agrícola, contextualizando os conteúdos vistos 

com a realidade observados pelos alunos.  

 O PCN (BRASIL, 1998) de ciências sugere explicitar diferentes relações entre o ar, a 

água, o solo, a luz, o calor e os seres vivos, tanto no nível planetário como local, relacionando 

fenômenos que participam do fluxo de energia na Terra e dos ciclos biogeoquímicos, 

principalmente dos ciclos da água, do carbono e do oxigênio. Ao tratar do tema “fluxo de 

energia da terra” deve-se referir, também, acerca da energia dos alimentos e, de como 

devemos suprir as necessidades energéticas de nosso organismo para efetuar as atividades 

diárias. Ainda, de acordo com os PCNs (BRASIL 2010, p. 12) “o professor ao trabalhar os 

conceitos científicos, precisa estar atento às confusões terminológicas que surgem no entender 

dos alunos”. O processo educacional tem objetivo bem formar o cidadão para que desenvolva 

capacidade e interesse de participar dos debates ambientais de grande alcance, como os 

problemas das queimadas na Amazônia e outras regiões do Brasil, assim como do lixo 

atômico e da diminuição mundial dos mananciais de água potável (BRASIL, 1998). Destaca-

se que se deve ter um olhar global e também regional, portanto, o professor que atua no 

município de Presidente Nereu precisa discutir a realidade do contexto a qual seus alunos 

estão inseridos, essencialmente agrícolas, onde também ocorrem queimadas, alterações locais 

na dinâmica da água, a poluição dos mananciais e seus impactos sobre a produção agrícola e 

qualidade de vida das famílias.   

 Ainda relativo à água o PCN de ciências (BRASIL, 1998) mencionam que é 

fundamental acompanhar os acontecimentos que envolvem a transformação de água “de azul, 

dos mananciais (rios, lagos, represas, etc.), em água verde” (a água dentro dos organismos, do 
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solo e subsolo); são essas transformações que determinarão a disponibilidade e a qualidade de 

água de uma região. Fatos como estiagem que, frequentemente, ocorre em Presidente Nereu, 

com a diminuição da disponibilidade de água nas propriedades rurais e urbanas são de 

conhecimento dos alunos e, portanto, devem ser abordadas em sala de aula e, também, pelos 

livros didáticos – estes de modo mais genérico. Aspectos como: a dinâmica da água nos 

ecossistemas, como é captada pela comunidade, sua utilização e, como o manejo inadequado 

do solo compromete a disponibilidade e qualidade da água, são importantes assuntos a serem 

tratados em sala de aula. A lixiviação e erosão que ocorrem como resultado do manejo 

inadequado dos solos na agricultura, transportando para os rios cargas elevadas de sedimentos 

e nutrientes e a descarga de dejetos orgânicos nos cursos d’água oriunda da produção de 

suínos e bovinos também está presente no município de Presidente Nereu e a escola precisa 

demonstrar aos alunos estas situações e fazer frente a esta problemática, revelando aos alunos 

que através da ciência e das tecnologias, podem-se desenvolver as possíveis soluções ou 

estratégias de sua minimização.  

 No aprofundamento de conceitos ligados à interpretação da história evolutiva dos 

seres vivos, é interessante que os alunos tenham oportunidade de conhecer casos atuais ou 

históricos de seleção natural e de seleção artificial praticados em agricultura e pecuária 

(BRASIL, 1998) podendo, inclusive, relacionar com os ciclos de matéria e energia. O uso de 

sementes de milho geneticamente modificadas e resistentes a determinado herbicida é uma 

prática comum no município de Presidente Nereu. Como sugestão, visitação a propriedades 

agrícolas que apresentam cultivos transgênicos e o aparecimento de espécies de plantas 

invasoras de cultivos resistentes a este herbicida. Desta forma, contribuindo para os alunos 

discutir situações cotidianas: o milho transgênico com seu crescimento rápido e grande 

produção, a demanda por herbicidas, o aparecimento de plantas invasoras e insetos resistentes, 

os impactos das formas de cultivo sobre saúde dos agricultores e consumidores e também 

sobre a biodiversidade e a água.  

 No eixo “Ser humano e Saúde” do quarto ciclo do PCN de Ciências (BRASIL, 

1998), busca-se uma melhor compreensão sobre as funções vitais essenciais para a 

manutenção do corpo como um todo, abordando-se também as semelhanças e diferenças entre 

o ser humano e demais seres vivos. Cita-se os seguintes conteúdos centrais para o 

desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes: 

 

Compreensão do organismo humano como um todo, interpretando diferentes 

relações e correlações entre sistemas, órgãos, tecidos em geral, reconhecendo fatores 

internos e externos ao corpo que concorrem na manutenção do equilíbrio, as 
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manifestações e os modos de prevenção de doenças comuns em sua comunidade e o 

papel da sociedade humana na preservação da saúde coletiva e individual [...] 

(BRASIL, 1998, p. 107); 

 

 

 O professor não necessariamente precisa aprofundar-se em cada tema mencionado, 

porém entende-se que deve desenvolver as temáticas e atividades que mais se relacionam com 

o cotidiano dos alunos, bem como, permear seu trabalho com inserções relevantes nos demais 

assuntos. Pode contextualizar sobre a qualidade da alimentação familiar, alimentos orgânicos 

e industrializados, agrotóxicos na agricultura e no prato e seus impactos na saúde e meio 

ambiente, etc. 

 Outros temas são mencionados pelo PCN de Ciências, ressaltando a possibilidade, do 

professor, ter a liberdade de abordar os seguintes conteúdos: 

 

É importante á compreensão de que a retirada de alimentos e demais produtos 

agrícolas em larga escala também é a retirada significativa de materiais que, sem a 

interferência do ser humano, voltariam para o solo e para o ciclo dos materiais 

naquele ambiente. Para plantar novamente, é necessário repor substâncias. Esta é 

uma característica que leva a se considerar o solo como recurso renovável, mas o 

renovar aqui significa ação humana: tecnologia, trabalho e outros custos. Ao discutir 

esse tema em regiões agrícolas, por exemplo, é importante o levantamento e o 

debate sobre custos, inclusive os que representam cuidados com a saúde e qualidade 

de vida daqueles que operam as monoculturas. Ao discutir o solo e atividades 

agrícolas, retomam-se estudos já propostos para o segundo ciclo, com maior 

profundidade e abrangência. Agora, a fertilização, a irrigação ou a drenagem dos 

solos agriculturáveis podem ser trabalha dos considerando-se seus aspectos físico-

químicos, associando-se suas características aos processos de correção e aos ciclos 

naturais. Por exemplo, o estudo dos fertilizantes, a partir de rótulos de produtos 

comerciais, oferece elementos para se discutir o que são os sais minerais do solo, sua 

origem e destino, em conexão com o estudo dos ciclos dos materiais, apontados em 

Vida e Ambiente. A avaliação da acidez do solo e sua correção, pelas atividades 

experimentais, podem ser úteis na abordagem do conceito ácido, entre as 

propriedades das soluções (BRASIL, 1998, p. 111). 

 

 O quarto eixo “Tecnologia e Sociedade” do quarto ciclo do PCN de ciências 

propõem aprofundamento no conhecimento dos sistemas tecnológicos com maior impacto 

social e ambiental. Foram selecionados os seguintes conteúdos centrais para o 

desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes: 

 

Compreensão de processos de recuperação e degradação de ambientes por ocupação 

urbana desordenada, industrialização, desmatamento, inundação para construção de 

barragem ou mineração, cotejando custos ambientais e benefícios sociais, 

valorizando a qualidade de vida; investigação de processos de extração e produção 

de energia e substâncias obtidas por diferentes tecnologias tradicionais ou 

alternativas, sua transformação na indústria de produção de bens, valorizando a 

preservação dos recursos naturais; compreensão das relações de mão dupla entre as 

necessidades sociais e a evolução das tecnologias, associada à compreensão dos 

processos de transformação de energia e de materiais, valorizando condições de 

saúde e qualidade de vida (BRASIL, 1998, p. 111). 
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 Os conteúdos propostos neste ciclo possibilitam orientar o ensino sobre a agricultura 

no município de Presidente Nereu. Pode-se trabalhar sobre o histórico e intenso 

desmatamento efetuado na região e seus efeitos sobre a biodiversidade, o plantio de espécies 

exóticas agrícolas e florestais, bem como a introdução do gado, a intensa mecanização no 

manejo dos solos e culturas do milho e feijão, as sementes geneticamente modificadas, os 

aparelhos de secagem do tabaco presentes nas estufas e a influência destes na qualidade de 

vida das pessoas que residem em áreas rurais e urbanas.  

 Evidenciou-se que esses eixos, temas e itens das Ciências Naturais contemplam 

conteúdos de diferentes dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais relativos à 

agricultura (BRASIL, 1998). Como professor de ciências do ensino fundamental, consideram-

se estes itens fundamentais para a Educação do Campo. 

 Evidenciou-se que as duas áreas de conhecimento, Geografia e Ciências Naturais 

possibilitam trazer enfoques diferentes para cada realidade escolar, cabendo ao professor, de 

maneira planejada, selecionar e decidir o que será trabalhado com os alunos. Segundo o PCN 

de Ciências Naturais (BRASIL, 1998, p. 59) “é fundamental o professor ouvir de seus alunos 

quais os significados pessoais que dão para o que se está estudando”. Como nos demais 

ciclos, é papel do professor apresentar o marco conceitual que permite ao aluno avançar seu 

conhecimento sobre diferentes temas de interesse científico.   

 É importante ressaltar que esta pesquisa não visa somente o ensino da agricultura na 

educação do campo, mas necessariamente enfatizar que os alunos devem conhecer a realidade 

de seus municípios. Portanto para Pereira; Guerra (2008, p. 41) “é tarefa fundamental do 

educador, orientar as crianças de hoje a construírem significados, seguros e necessários, para 

que façam suas opções e consolidem seus valores, podendo fazer suas escolhas”. Os autores 

destacam uma importante palavra no contexto da pesquisa, ‘escolha’, pois se entende que os 

professores têm a liberdade para inserir em sala de aula, assuntos alusivos ao cotidiano do 

aluno.  

 Ao trabalhar estas temáticas podem ser feitas de modo transversal, no sentido da 

LDB (BRASIL, 1996) ou podem ser construídas como transversais, visando ampliar a visão 

de uma temática, saindo do estritamente disciplinar para o interdisciplinar. Portanto, 

considera-se relevante que professores de diferentes áreas de conhecimento, trabalhem juntos 

no entendimento da agricultura. 

               Segundo os PCNs (BRASIL, 1998, p. 195) “a escola deverá considerar a 

importância da temática agricultura, ao longo do ensino fundamental”. Para que isso aconteça 

deve oferecer meios efetivos para cada aluno compreender os fatos naturais e humanos 
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referentes a essa temática, desenvolver suas potencialidades e adotar posturas pessoais e 

comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação harmoniosa consigo mesmo e 

com seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e 

socialmente justa; protegendo, preservando todas as manifestações de vida no planeta; e 

garantindo as condições para que ela prospere em toda a sua força, abundância e diversidade. 

        

 

3.1.2 A Agricultura na Proposta Curricular de Santa Catarina  

 

 A Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1998) visa nortear a 

prática pedagógica dos educadores na perspectiva da construção de uma escola pública de 

qualidade para todos os catarinenses e a análise deste documento, no presente trabalho, visa 

compreender como esta apresenta a temática agricultura no contexto do Estado. Constatou-se 

que este tema é abordado nas disciplinas de Geografia e Ciências.  De acordo com PCSC de 

Geografia (SANTA CATARINA, 1998, p. 1):  

 
É fundamental que a Geografia introduza no universo da criança, a discussão de 

determinados conceitos que são indispensáveis, tanto para dar as bases ao 

aprendizado da Geografia, quanto a que ele aprenda a situar-se no mundo da vida. A 

questão central é trabalhar a noção de identidade e pertencimento do aluno ao grupo. 

Os conceitos básicos a serem trabalhados, e dos quais decorrerão outros, são: o 

espaço, o tempo, o grupo em que vivem os alunos (SANTA CATARINA, 1998, p. 

2). 

 

 Ressaltam os PCSC que na Geografia o professor deve estar centrado num tema e 

não num espaço circunscrito, ou melhor, deve partir de problemáticas. Por exemplo, quando 

abordar o tema agricultura de Santa Catarina, deve considerar, também, sua participação no 

contexto nacional, como é a prática agrícola, seu nível tecnológico, as relações de trabalho, a 

valorização do trabalho do agricultor e o contexto da agricultura familiar. Denota-se que 

através da Geografia torna-se possível desenvolver nos alunos habilidades, bem como 

favorecer a formação do cidadão que percebe as dificuldades e belezas da agricultura como 

meio de obter subsistência e desenvolvimento econômico. De acordo com PCSC de Geografia 

(SANTA CATARINA, 1998, p. 3) esta disciplina “permite decodificar a realidade sob o olhar 

espacial”, na medida em que o aluno compreende os conceitos que traz consigo e possa 

relacioná-los aos conceitos cientificamente elaborados.     

 Na PCSC de Geografia (SANTA CATARINA, 1998) estudar sobre o município, 

como um lugar de vivência pode ser considerado o objeto de estudo, a fonte de informações e 

o campo a ser trabalhado. Por exemplo: ao estudar o município de Presidente Nereu, o aluno 
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deve ser levado a considerar o espaço local, regional e sua inserção no cenário nacional. Na 

medida em que avança nos anos, os temas devem ser tratados de modo mais aprofundado e 

complexo, mais problematizados, ampliando as competências e habilidades. De acordo com a 

PCSC de Geografia (SANTA CATARINA, 1998, p. 181) “o professor deve considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos, e permitir-lhe o acesso ao conhecimento científico”. Da 

mesma forma, Pontuschka; Paganelli e Cacete (2009, p. 124) quando se referem sobre “a 

passagem dos conceitos cotidianos aos conceitos científicos é um aprendizado que se efetiva 

com o desenvolvimento do raciocínio no âmbito exterior e interior da escola”.  

 Uma das competências do ensino de Geografia é evidenciar as relações entre as 

sociedades humanas e a natureza, como está representado no mapa conceitual a seguir (Figura 

6). 

 

Figura 6: Mapa conceitual evidenciando o relacionamento entre sociedade e natureza no 

âmbito da Geografia  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rachel Torres (2002) 

  

 Constatou-se que, na disciplina de Geografia, o professor deve provocar a 

sensibilidade, a produção da consciência do meio ambiente em geral e a compreensão crítica 

das questões ambientais decorrentes da sua utilização pelas sociedades humanas no seu 

percurso histórico. Conforme Pontuschka; Paganelli e Cacete (2009, p. 133), “a geografia 

sempre demonstrou preocupação teórica sobre os sistemas agrícolas e sua relação com a 

degradação dos solos, a retirada da vegetação e aceleração dos processos erosivos e outros 

tantos problemas relativos ao meio ambiente”. Entende-se que, a Geografia também pode 

ajudar a desenvolver nos alunos um profundo interesse pelo meio ambiente, a agricultura e a 
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vontade de participar ativamente na sua proteção e melhoramento, bem como adquirir os 

conhecimentos necessários para intervir na resolução dos problemas ambientais, fomentando 

a necessidade e o valor de cooperação local, nacional e internacional. 

 Em relação à PCSC de ciências, de modo muito semelhante ao da Geografia 

(SANTA CATARINA, 1998, p. 140), o ensino está estruturado de tal forma, “a considerar a 

realidade do aluno, proporcionar a compreensão de cotidiano, para que, a partir deste 

entendimento, chegue a relações mais abstratas, permitindo intervir no seu meio”. A proposta 

curricular ressalta que “contextualizar o ensino de ciências, permite à escola trabalhar melhor 

com seus alunos os conteúdos fundamentais do conhecimento universal e da cultura 

tecnológica, de que eles necessitam” (SANTA CATARINA, 1998, p. 140). 

 A análise feita nos documentos da Proposta Curricular de Santa Catarina identificou 

que há uma preocupação em apresentar uma Ciência reflexiva, mas isso não significa que 

possibilitar experiências educativas aos alunos para que reflitam os prós e contras relativos 

aos usos de tecnologias e os manejos que são efetuados nos ecossistemas naturais e 

antropizados, os quais têm efeitos drásticos sobre a qualidade de vida humana e das demais 

espécies e ecossistemas. Na realidade, apesar dos PCNs e a PCSC preverem a temática 

agricultura, no contexto da escola, ela está pouco valorizada. Preocupa-nos, como educadores, 

a situação de um filho de agricultor que pouco ouve falar sobre a importância da agricultura 

nas disciplinas do seu cotidiano escolar. Será que ele está sendo motivado a gostar e valorizar 

o trabalho na agricultura? Cabe pensar, que cidadão a escola está formando quando ela não 

aborda temas relacionados ao cotidiano do aluno? Entende-se que a disciplina ciências pode 

utilizar as tecnologias para motivar, informar e formar o aluno na direção da valorização da 

agricultura. Segundo Pierre Lévy (1999, p. 17) “A presença de tecnologias (computadores) 

nos espaços públicos e privados é uma realidade, demandando o domínio de conhecimentos 

de informática”. Pierre Lévy complementa que é possível utilizar a informática para facilitar o 

acesso a informações. No caso específico da temática agricultura, a internet propicia acesso 

rápido e amplo da situação em Santa Catarina, no Brasil, bem como, prospectar estudos que 

alertam para os impactos e dificuldades da agricultura em pequena e larga escala, e a as 

propostas de solução para cada situação.   

Durante a pesquisa, relatamos as falas dos professores de Geografia e Ciências de 

uma escola de educação básica do município de Presidente Nereu, relativas à agricultura.  

Segundo o professor de Geografia, ele reconhece que “não aborda de forma consistente a 

agricultura do município”. Relata que “os livros trazem os conceitos e estes são 

complementados com outras informações obtidas em revistas e livros e são raras as saídas de 
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campo, visando uma abordagem prática deste tema”. Como a maioria dos professores tem no 

livro didático a sua principal fonte de informações para trabalhar com os alunos, mesmo tendo 

conhecimento da PCSC, não a consulta frequentemente durante sua prática docente.  

 No relato da professora de Ciências, esta demonstrou maior preocupação com a 

temática agricultura e que prevê sua abordagem no plano de ensino. Esclarece que não tem o 

hábito de consultar o PCSC frequentemente. Quando possível, realiza saídas a campo, ligados 

a projetos sobre o meio ambiente, educação ambiental, relacionando com a agricultura, porém 

justifica que nem sempre relaciona os temas abordados com o cotidiano do aluno. Tem no 

livro didático a principal ferramenta de trabalho docente.   

 O relato dos professores de Ciências e Geografia reflete a realidade de muitos 

professores, que utilizam principalmente o livro didático em suas aulas. De acordo com 

Batista (2011, p. 13) “o professor, devido à frágil formação acadêmica, vê no livro didático a 

verdade absoluta e praticamente não utiliza de outros elementos para enriquecer o 

aprendizado em sala de aula”. E, quando ele consegue utilizar o livro didático, buscando 

outros suportes para o ensino, enfrenta resistência, inclusive dos alunos que muitas vezes não 

entendem o seu método de ensino e solicitam o uso de livro didático. De acordo com os dois 

professores, a utilização do livro possibilita, principalmente, no Ensino Fundamental, abarcar 

várias áreas do conhecimento, e a seu ver, o aprofundamento e a materialização do estudo de 

Ciências e Geografia. 

 No entanto, no ensino de Ciências os temas devem ser explorados de modo amplo e 

dinâmico para que, professores e alunos compreendam a origem, o desenvolvimento e as 

transformações dos fenômenos e processos que foram alvo de pesquisas pelas diferentes 

ciências ao longo do tempo.  

 A seguir serão apresentados temas citados pelos PCSC na disciplina de Ciências que 

têm relação com a problemática da agricultura. No Ensino Fundamental das séries iniciais a 

PCSC de Ciências sugere tratar:  

 

O ambiente; Os seres vivos como manifestantes da natureza; A interação do homem 

com a natureza; Elementos bióticos: estudando e compreendendo melhor os seres 

vivos; Elementos Abióticos: o solo, o ar, a água; Interação do homem com a 

natureza [...] (SANTA CATARINA, 1998, p. 126). 

 

  No ensino dos elementos abióticos relativos aos solos, a PCSC de Ciências destaca:  

 
[...] a formação dos solos, tipos de solos, práticas conservacionistas do solo, o 

subsolo e suas riquezas minerais, o solo e a agricultura, a ocupação do solo (aspectos 

econômicos, sociais e ecológicos), distribuição das terras produtivas, tecnologias 

aplicada na agricultura, produção de alimentos, interação com os demais elementos 

do meio biótico e abiótico, saúde e bem estar [...]. Sobre a água: existência e 
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importância, localização da água na natureza, qualidade da água consumida, 

poluição da água, distribuição da água na comunidade, como elemento essencial à 

vida, composição química da água, propriedades da água, estados físicos e ciclo da 

água, os diferentes tipos de água, tratamento da água devido sua importância para a 

saúde, água consumida em nossa casa e fenômenos que ocorrem na atmosfera [...]. 

Sobre a interação do homem com a natureza: as necessidades humanas: condições 

mínimas de sobrevivência, interdependência dos seres vivos, entre si, e, com o 

ambiente: sol, ar, água, solo (noções de cadeia alimentar, adaptação das populações 

aos diferentes ecossistemas: uma forma de sobrevivência, plantas e produtos 

químicos que afetam a saúde (plantas tóxicas e automedicação), utilização dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis, ocupação dos solos, distribuição das 

terras produtivas, queimadas, erosão, assoreamento, desmatamento, sistematização 

da cadeia alimentar  [...] (SANTA CATARINA,1998, p. 127). 

     

 Nas séries finais do Ensino Fundamental a PCSC de Ciências (SANTA CATARINA 

1998, p. 128) sugere outros temas que podem ser abordados e relacionados com a agricultura 

e na Educação do Campo. Os conteúdos propostos na sequência têm como base os seguintes 

temas norteadores “Água, ar, solo, seres vivos [...]”. Sobre os seres vivos os PCSC de 

Ciências sugerem:  

 

[...] características básicas dos seres vivos (noções de sistemática dos reinos), a 

relação do homem com os outros seres vivos [...],relação dos animais com outros 

seres, a relação dos animais e o homem, estudo das plantas, constatação da 

diversidade vegetal, relações dos vegetais com outros seres vivos, cuidado das 

plantas pelo homem, utilização dos produtos e processos de origem vegetal, as 

plantas como fonte de energia em fins diversos, os vegetais como seres produtores 

de energia e as plantas e sua importância, na instrumentação para o trabalho [...]. 

Sobre o ar: os diferentes gases e suas funções no ambiente [...]. Sobre a água: 

interação da água com os demais elementos do ambiente, o emprego da água nos 

processos de produção, influência da água nas transformações dos materiais, as 

transformações observadas na água, decorrentes dos processos de produção [...]. 

Sobre a interação do meio biótico e abiótico: relação da diversidade dos materiais na 

composição do ambiente, adaptação e sobrevivência das populações nos 

ecossistemas, utilização racional dos recursos naturais, o impacto dos processos de 

produção de energia sobre o ambiente, preservação, degradação e recuperação 

ambiental e modificações (evolução histórica) nos ecossistemas mais importantes 

dos municípios, Estado e do Brasil, através da ação do homem [...]. Sobre o solo: 

Litosfera: estrutura da terra (adubação orgânica, natural, industrial e química) 

impacto dos agrotóxicos no solo, agropecuária [...] (qualidade do alimento, natureza 

do produto), o solo nos processos de produção, transformação do solo pela ação dos 

diferentes fatores, o homem como agente transformador dos solos e a influência dos 

processos de transformação de matéria e energia sobre o solo [...] (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 127).  
 

 A partir do tema solo, o professor pode fazer algumas interações possíveis em sala de 

aula, relacionando com os assuntos que abrange a educação do campo PCSC de ciências 

(SANTA CATARINA, 1998, p. 136). 
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Figura 7: O tema solo e algumas das possíveis interações a serem estabelecidas numa 

visão interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Fonte: Adaptado da PCSC de Ciências (SANTA CATARINA, 1998) 

   

 Os temas sugeridos na PCSC de ciências sugeridos acima devem ser explorados o 

suficiente para abrigar a curiosidade dos alunos. No entanto, são apresentados como 

possibilidades e ou sugestões, para serem concretizados pela ação pedagógica. O professor 

tem a liberdade de abarcar os temas que achar mais conveniente em relação à realidade dos 

alunos. Pode-se citar o temático solo como exemplo de assunto que possibilita interações com 

outros (Figura 7).  No entanto, há tantos outros que estimulam o trabalho interdisciplinar e 

contextualizado. 

 

 

3.1.3 O PRONACAMPO 

 

 No município de Presidente Nereu, as escolas municipais aderiram, em 2013, ao 

Programa do MEC denominado de PRONACAMPO (BRASIL, 2013) cujo objetivo é apoiar 

técnica e financeiramente os Estados, Distrito Federal e Municípios na implementação da 
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política de Educação do Campo, visando à ampliação do acesso e a qualificação da oferta da 

educação básica e superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes 

públicas de ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a 

disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombolas, em todas as 

etapas e modalidades de ensino.  

 De acordo com o PRONACAMPO (BRASIL, 2013), o Programa tem ações voltadas 

ao acesso e a permanência do aluno na escola, à aprendizagem e a valorização do universo 

cultural das populações do campo, sendo estruturado em quatro eixos: I - Gestão e Práticas 

Pedagógicas (livros específicos para os anos iniciais e finais do ensino fundamental) através 

do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD Campo [...]; II - Formação Inicial e 

Continuada de Professores (oferta de curso de licenciatura em Educação do Campo – 

PROCAMPO); III - Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (Expansão de 

cursos de qualificação profissional específicos para o campo, por meio do e-Tec 

PRONATEC), Bolsa-formação PRONATEC para estudantes e trabalhadores rurais, Educação 

de Jovens e Adultos na proposta pedagógica do Programa Saberes da Terra. EJA Saberes da 

Terra [...]; IV-Infraestrutura Física e Tecnológica (Disponibilização de laboratórios de 

informática), Inclusão Digital; Disponibilização de recursos financeiros para manutenção, 

conservação, aquisição e pequenos reparos das instalações, equipamentos e para 

abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e esgotamento sanitário. 

PDDE – Campo; PDDE - Água; Articulação para o fornecimento de energia elétrica às 

escolas. Luz para Todos; Disponibilização de ônibus rural escolar, lancha escolar, bicicletas e 

capacetes. Transporte Escolar. 

 De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Educação (PRESIDENTE 

NEREU, 2013), as escolas municipais do ensino fundamental, no ano de 2012, após a adesão 

neste Programa, foram contempladas com livros didáticos através do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD e Computadores (notebooks) para os alunos, para que o professor 

possa utilizar essas tecnologias em sala de aula, como também recursos financeiros para a 

implantação de internet nas escolas municipais. 

 A Educação do Campo vem sendo formada a partir da LDB, com o reconhecimento 

de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela 

oferecida nas cidades. A luta pela educação do campo ganhou força a partir da instituição, 

pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica - 

CNE/CEB (BRASIL, nº 3/2008) onde, em seu artigo primeiro e décimo primeiro, relatam: 

       

http://pronatec.mec.gov.br./
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18727
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18727
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18730&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18731
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18777
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18778
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18779
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18721
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18721
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Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional 

Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento 

às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida; agricultores 

familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 

da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Art. 11º O 

reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser integrado, constituindo-se 

a Educação do Campo em seu eixo integrador, recomenda que os Entes Federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – trabalhem no sentido de articular as 

ações de diferentes setores que participam desse desenvolvimento, especialmente os 

Municípios, dada a sua condição de estarem mais próximos dos locais em que 

residem as populações rurais. 

            

  Muito se tem discutido sobre a Educação do Campo. De acordo com Cavalcante 

(2010, p. 557), “o termo ‘campo’ é resultado de uma nomenclatura proclamada pelos 

movimentos sociais, adotado pelas instâncias governamentais e suas políticas públicas 

educacionais, mesmo quando ainda relutantemente pronunciada em alguns universos 

acadêmicos dos estudos do ‘rural’”. No entanto, segundo Ferreira e Brandão (2011, p. 13) “os 

trabalhadores rurais precisam quebrar os preconceitos”, no sentido de mudar a visão que a 

sociedade brasileira tem em relação a eles próprios e, neste contexto, as escolas existentes no 

campo, fora do âmbito dos assentamentos e acampamentos, poderão contribuir com a 

mudança de paradigma, contribuindo com as lutas por melhorias na educação e na vida no 

campo. Nessas discussões é consenso que a educação do campo seja o eixo central para 

conquistar as pessoas a permanecerem na agricultura, abandono que vem sendo observado no 

município de Presidente Nereu nos últimos anos (IBGE, 2010). Pensam igual Feng e Ferrante 

(2002, p. 4), quando relatam que “é através da educação que desperta no agricultor a 

capacidade de refletir sobre seu contexto e evidenciar sua permanência no campo”.  

 Constata-se que a LDB (BRASIL, 1996), delibera que as instituições escolares 

devem construir suas próprias propostas pedagógicas. Segundo a Secretaria Municipal de 

Educação de Presidente Nereu (PRESIDENTE NEREU, 2013), a proposta curricular das 

escolas do ensino fundamental do município, está sendo construída em estreita relação com o 

Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO (BRASIL, 2013), de forma 

democrática, dando abertura e respeitando a opinião e os interesses da comunidade oriunda da 

agricultura. 

No fortalecimento deste programa e na perspectiva de nomear o que seriam as 

populações rurais em suas mais variadas formas de vida, criou-se a Resolução nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009, p. 18), que “Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil”. Estas diretrizes estabelecem mecanismos das escolas municipais 

introduzirem a educação do campo nas diretrizes curriculares municipais. O Decreto nº 7.352, 
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de 4 de novembro de 2010  (BRASIL, 2010), dispõe sobre a política de educação do campo e 

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Em seu Art. 2
o
  o 

Decreto estabelece os princípios da educação do campo: 

 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; II - incentivo à 

formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, 

estimulando o desenvolvimento das unidades escolares, como espaços públicos de 

investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em 

articulação com o mundo do trabalho; III - desenvolvimento de políticas de 

formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das 

escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução 

social da vida no campo; IV - valorização da identidade da escola do campo por 

meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas 

às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização 

escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 

condições climáticas; e V - controle social da qualidade da educação escolar, 

mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. 

 

 

 As escolas municipais de Presidente Nereu (Figura 8), foram convidadas a participar 

de um trabalho coletivo na construção de conhecimento sobre a educação da criança no 

ensino infantil, moradoras em áreas rurais no ano de 2012. O trabalho foi concretizado a partir 

da cooperação técnica estabelecida entre o Ministério da Educação-MEC e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, visando o desenvolvimento da Pesquisa Nacional 

“Caracterização das práticas educativas com crianças do ensino infantil residentes em áreas 

rurais” (MEC/UFRGS).  As escolas do ensino infantil do município de Presidente Nereu 

foram escolhidas como escolas com características rurais e urbanas, sendo que a maioria das 

crianças é oriunda da zona rural. Fato este que credencia as escolas municipais de Presidente 

Nereu a participar deste Programa, o PRONACAMPO. As informações coletadas neste 

trabalho coletivo ajudaram na construção do documento intitulado “Oferta e demanda de 

Educação Infantil no Campo”. A Portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013 (BRASIL, 2013, p. 28), 

“Institui o Programa Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO, e define suas 

diretrizes gerais”. 

Constatou-se que as escolas municipais de Presidente Nereu que atendem a educação 

infantil, a partir de 2012 com a implantação do PRONACAMPO, estão instituindo nas 

propostas pedagógicas de suas escolas, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (PRESIDENTE NEREU, 

2013), as escolas municipais, por estarem situadas em áreas rurais e participantes do 

Programa Nacional do Livro Didático do Campo, estão recebendo livros específicos, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Educação. Os livros do PNLD do Campo 

(BRASIL, 2013) foram analisados nesta pesquisa e percebeu-se que atendem o ensino 

fundamental do 1º ao 5º ano em todas as disciplinas, trazendo uma importante abordagem 

sobre a agricultura. Estas crianças que completam o 5º ano do Fundamental no município, no 

ano seguinte, irão para o Ensino Fundamental do 6º ano, oferecido pela rede pública estadual 

(Figura 9). Esta como todas as escolas do ensino fundamental do Brasil, seguem as diretrizes 

dos PCNs (BRASIL, 1998) e da PCSC (SANTA CATARINA, 1998).   

 

Figura 8: Escola de Ensino Fundamental da rede pública municipal de Presidente 

Nereu, participante do PRONACAMPO. 

 

 
Fonte: Lucia Sevegnani (2013) 

 

É de conhecimento que as diretrizes que formam o currículo que atende nossas escolas 

do ensino fundamental, não são as mesmas que regem este Programa PRONACAMPO. Com 

a implantação deste Programa nas escolas municipais de Presidente Nereu a educação adquire 

mais uma forma para abordar conceitos sobre a agricultura nas escolas. 
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Figura 9: Escola de Educação Básica da rede estadual de ensino, em Presidente Nereu- 

SC. 

 

    
Fonte: Acervo da Pesquisa 

               

  Confirma-se isto no texto da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 

9.394/96 – LDB (PLANALTO, 2014), em seu artigo 28, que estabelece os princípios sobre os 

quais se assenta essa nova concepção de educação do campo, chamada de educação rural pelo 

texto legal: 

 

Art.28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente; I- conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II- 

organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar as fases do 

ciclo agrícola e as condições climáticas; III- adequação à natureza do trabalho na 

zona rural. 

 

 

               E no artigo 26 da LDB (PLANALTO, 2014) que trata sobre:  

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser contemplada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela.   

 

 Também merece registro o Art. 1º do Decreto nº 7.352/2010 (PLANALTO, 2014), 

que institui a Política Nacional de Educação do Campo que estabelece o conceito de escola do 

campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2010), aquela situada em área urbana, desde que 

atenda predominantemente a populações do campo (BRASIL, 2010). Diante deste conceito, a 

Escola de Educação Básica em Presidente Nereu, tem característica de escola do campo, pois 
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seus alunos são, predominantemente, oriundos de famílias de agricultores, especialmente 

agricultura familiar. 

 Após análise da legislação, dos PCNs e da PCSC, constata-se que as diretrizes para a 

educação a ser adotada na Educação Básica em Presidente Nereu, devem ser revistas, levando 

em consideração seu caráter de escola do campo. A partir daí levantou-se indagações: é 

possível adotar as diretrizes da educação do campo nas escolas estaduais? É possível fazer 

diferente? 

É importante destacar o papel que o professor tem nessa concepção de educação do 

campo, pois em exceção as disciplinas de Ciências e Geografia, as demais disciplinas não 

fazem uma abordagem significativa e relevante sobre a Educação do Campo. É importante 

ressaltar que existem professores que buscam uma prática pedagógica diferenciada, de modo a 

articular os conteúdos escolares com assuntos ou experiências do cotidiano dos alunos. 

Apesar dos professores nem sempre conhecerem a realidade do campo no Brasil, é necessário 

registrar que se esforçam para que o ensino tenha sentido sociocultural para as crianças do 

campo (SOUZA, 2006). 

Considerando que a Educação do Campo, nas escolas municipais de Presidente 

Nereu, se encontra inserida no PRONACAMPO, entende-se que, também, na Escola de 

Educação Básica, como em outras escolas dos demais municípios agrícolas do Brasil, a 

abordagem sobre as temáticas da agricultura devem ser mais abrangentes, respeitando as 

características rurais dos municípios.  

 

  

3.1.4 EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO AGRÍCOLA DE PRESIDENTE 

NEREU: PERSPECTIVAS.  

 

Propor a necessidade da educação do campo e sua inserção na agenda educacional de 

municípios com esta característica e destacar a educação do campo como desencadeadora de 

mudanças na realidade agrícola familiar brasileira são os principais objetivos deste item. 

A educação das pessoas que vivem no campo tem despertado a atenção dos gestores 

públicos e, com isso programas voltados para a educação do campo têm sido criados. O 

município de Presidente Nereu tem seus indicadores econômicos e sociais voltados para a 

agricultura e, portanto demandante deste tipo de educação. 

De acordo com Cavalcante (2010, p. 557) “o termo” ‘campo’ é resultado de uma 

nomenclatura proclamada pelos movimentos sociais, adotado pelas instâncias governamentais 
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e suas políticas públicas educacionais, mesmo ainda relutantemente pronunciadas em alguns 

universos acadêmicos dos estudos do ‘rural’. A conceituação de “educação do campo”, 

proposta na “Resolução nº 2, de abril de 2008” (PLANALTO, 2008) integra duas 

perspectivas: aquela da área de localização da população “populações rurais” e aquela dos 

grupos, povos ou comunidades que se demarcam. A legislação educacional aborda a educação 

do campo como: 

Art. 1º A educação do campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação Profissional, Técnica de 

nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento das populações rurais 

em suas mais variadas formas de produção de vida- agricultores, familiares, extrativistas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, 

caiçaras, indígenas e outros. (PLANALTO, 2008).  

Fernandes et al. (2004, p. 25) afirmam que a utilização da expressão campo foi 

adotada em função da reflexão sobre o “[...] sentido atual do trabalho camponês e das lutas 

sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho”. A 

intenção explícita é resgatar o conceito de camponês. Ele aprofunda a definição de campo 

como: 

[...] lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de 

quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só o lugar da produção 

agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e 

território dos camponeses e dos quilombolas [...] (FERNANDES et al., 2004, p. 137). 

O marco da inserção da educação do campo na agenda política e na política 

educacional pode ser indicado a partir da LDB 9394/96 (PLANALTO, 1996, p. 1), ao afirmar 

em seu artigo 28, “a possibilidade de adequação curricular e metodologias apropriadas ao 

meio rural, flexibilizar a organização escolar, com adequação do calendário escolar”. Na 

sequência, houve a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, destacando que: 

A educação do campo tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas 

os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O 

campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades 

que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da 

existência social e com as realizações de sociedade humana (PLANALTO, 2001, p. 1). 
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Ao reconhecer que as necessidades de ensino do município de Presidente Nereu 

apresentam características que se identificam com a educação do campo, surge a necessidade 

de adequação às diretrizes do Pronacampo, conforme o que rege a Lei (PLANALTO, 2013). 

Diante do constante êxodo rural no município, evidenciado também pelo censo escolar 

(PRESIDENTE NEREU, 2013), bem como, da evasão de jovens do campo para a cidade, 

estes buscando garantir as necessidades de trabalho e renda, percebe-se a necessidade de uma 

política voltada à fixação das famílias no campo. Portanto, a educação e a valorização do 

trabalho devem se apresentar como prioridades. A atual realidade de ensino efetuado no 

município ainda está focada no contexto urbano, apesar da agricultura gerar o maior número 

de empregos, portanto um paradoxo, ou seja, forma-se para a cidade e a atuação é no campo, 

o ensino desta forma reforça o êxodo rural.  

A escola, os professores e as famílias precisam estar envoltas em uma nova 

perspectiva educacional que possibilite a valorização e a capacitação para o trabalho na 

agricultura familiar. É importante destacar que existem professores que buscam uma prática 

pedagógica diferenciada, de modo a articular os conteúdos escolares com assuntos ou 

experiências do cotidiano dos alunos (SANTA CATARINA, 1998). Embora nem sempre os 

professores conheçam a realidade agrícola das famílias de seus alunos, é necessário registrar 

que se esforçam para que o ensino tenha sentido sociocultural para essas famílias. Os 

agricultores, porém, reconhecem a importância da escola na formação de seus filhos, pois tem 

claro que o saber herdado, já não dá conta das transformações vivenciadas no convívio 

familiar. Fica evidente que a educação apresentada está desconectada com a realidade 

agrícola, sendo de urgente profundas mudanças educacionais neste sentido. Segundo Silva 

(2011, p.1) “a educação liberta as pessoas, ninguém rouba do outro aquilo que ele aprendeu”. 

No tocante à educação, entendemos que ela deve estar pautada em princípios que 

respeitem a realidade dos indivíduos, garantindo uma intervenção mais qualificada, 

consciente e eficiente na sociedade de Presidente Nereu e no meio ambiente. No olhar de 

Freire (1975, p. 2) “a educação pode ser tanto uma forma de opressão quanto uma forma de 

libertação, isto depende apenas de como ela é pensada e praticada”. 

É nessa perspectiva que entendemos ser essencial para que haja profundas mudanças 

na educação. Segundo Dewey (2010, p. 42) “As crianças passam a construir um mundo dentro 

do mundo, uma sociedade dentro da sociedade. Isto, no melhor dos casos, que, no pior, elas se 

tornam simplesmente livrescas, atulhando a cabeça da criança de coisas inúteis e estúpidas 

[...]”. Os livros didáticos precisam ser revistos, relacionar e trazer assuntos do contexto do 

aluno, e no caso nos municípios agrícolas, é necessário uma abordagem focada sobre a 
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agricultura e seu relacionamento com as questões ambientais. Segundo Krasilchik (2007, p. 

49) a ação pedagógica pode: 

Desenvolver a consciência dos atuais problemas dos cidadãos, em âmbito sistêmico, 

e buscar diferentes colaboradores que ampliem os benefícios de uma compreensão do papel 

da ciência no mundo contemporâneo com uma visão interdisciplinar e com preocupações 

éticas e cívicas são tarefas que exigem envolvimento e ação. 

Com base nessa concepção, o ensino e a divulgação de conhecimentos, 

principalmente através das Ciências, devem ser encarados pelo menos em duas dimensões, 

sendo que uma delas, o aprendizado não pode ser pleno e completo sem considerar as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, em outra, é imperativo 

analisar as relações da evolução da ciência e tecnologia e da qualidade, e do modo de vida das 

comunidades. Morais et al., (2009, p. 26) destaca que “mudanças na educação exigem 

parcerias, tanto da escola e de professores como da comunidade e das famílias”. 

Esse processo que engloba conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos 

construídos no sistema educativo devem refletir-se também na dimensão da escola, de forma 

permanente e sistemática e atravessar toda a vida escolar dos alunos, segundo os PCNs 

(BRASIL, 1998). Silva (2011, p. 11) ressalta que o ensino “precisa considerar os saberes 

acumulados pelas experiências de vida dos educandos e educandas e constituir-se instrumento 

de observação da necessidade a partir dos quais estes saberes precisam ser ampliados”. Logo, 

saberes que os educandos de áreas agrícolas precisam apropriar-se para diminuir a 

desconexão entre a escola e a agricultura.  

A integração do ensino de Ciências pode criar mecanismos para essa conexão, 

auxiliando os alunos oriundos da agricultura a opinar e tomar decisões frente aos desafios 

modernos. Alguns autores contribuem para esta conexão.  Chassot (1997, p. 15) fortalece este 

pensamento, quando descreve que “as relações entre operações agrícolas e o aumento das 

colheitas conduziram à elaboração das primeiras teorias, o ponto de partida para o surgimento 

de uma ciência racional”. As operações agrícolas que os atuais alunos estão presenciando, 

através das tecnologias que estão inseridas na agricultura, são mais uma maneira de conectar a 

escola com os saberes dos alunos do campo (CHASSOT, 1994). Conhecimento, todas as 

pessoas possuem e podem construir, sendo assim, a escola precisa levar em conta os 

conhecimentos dos pais, alunos e das comunidades e resgatá-los dentro da sala de aula num 

diálogo permanente com os saberes produzidos nas diferentes áreas de conhecimento. Tais 

conhecimentos precisam garantir elementos que contribuam para uma melhor qualidade de 

vida. Os vários saberes não têm fins em si mesmo, eles são instrumentos para intervenção e 
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mudança de atitudes dos vários segmentos neste processo de renovação e conexão entre a 

escola e a agricultura. 

A escola pode contribuir em muito com as problemáticas do campo, sendo que são 

muitas as indagações no presente momento do contexto agrícola. Como produzir alimento 

sem o uso do agrotóxico ou, com a menor quantidade possível? Como produzir alimento sem 

comprometer a biodiversidade? É na escola que podemos discutir essas temáticas e buscar 

respostas. Mostrar a necessidade do agricultor se responsabilizar com biodiversidade em todas 

as suas ações no campo, como no cultivo dos solos, na produção de alimentos saudáveis, na 

melhor forma de armazená-los e consumi-los, na captação de água, no manejo de insumos e 

agrotóxicos, ou seja, em todas as suas atitudes. Levar o aluno a perceber a agricultura familiar 

como uma das mais importantes atividades empregadoras e de suma importância para a 

subsistência humana (PORTUGAL, 2004). 

 

Um dos pontos fundamentais para o estabelecimento de uma agricultura familiar é a 

promoção da educação no meio rural. Não apenas o ensino técnico, mas 

principalmente a educação formal. É bem provável que o padrão sustentável venha a 

ser muito mais exigente em conhecimento do que o padrão convencional, e a 

educação, nesse caso, será um ensino fundamental. (EHLERS, 2008, p. 76). 

 

 

O distanciamento da escola com a agricultura pode diminuir quando a escola e 

professores buscarem inteirar-se das tecnologias para aproximar os alunos do contexto 

escolar. De acordo com (SCHROEDER, 2013, p. 13) “Os conhecimentos da ciência e da 

tecnologia podem contribuir para que a população compreenda as complexidades associadas 

aos contextos que implicam discernimento e, algumas vezes decisões.” O autor enfatiza ainda 

“compete à escola propiciar o acesso da população ao conhecimento científico, pelo menos na 

sua forma mais profunda”. Entretanto, Schroeder vai além: entende que a escola como um 

todo tem como objetivo desenvolver uma educação preocupada com a realidade, objetivando 

o entendimento do ambiente circundante, tanto natural, como os artificiais.  

Segundo Silva (2011, p. 16), a escola para contribuir na construção da sociedade 

sustentável necessita de: 

Saberes Técnicos, humanos e ambientais que contribuam para impulsionar o 

desenvolvimento rural sustentável; pois, a sociedade exige cada vez mais 

conhecimentos para o exercício da cidadania, e o desenvolvimento de habilidades e 

competências para uma inserção qualificada no mundo do trabalho que ajudem o 

trabalhador e a trabalhadora a produzir com qualidade, com um ambiente 

ecologicamente sustentável e com justiça social; Fortalecer novos valores e nova 

sensibilidade baseada no respeito a si mesmo, ao outro e a terra, no diálogo e na 

igualdade entre homens e mulheres, entre as diferentes raças e gerações, cultivando 

atitudes e posturas de responsabilização e preocupação com uma sociedade 

sustentável, estimulando o amor pela terra como fonte geradora da vida e nossa 
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morada; Considerar as diferenças dos grupos humanos, existentes no campo e sua 

relação com a terra, o mundo do trabalho e da cultura de: agricultores (as) 

familiares, assalariados (as), sem terra, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, 

pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos; Valorizar os saberes dos 

diferentes sujeitos da aprendizagem, crianças, jovens, terceira idade, homens e 

mulheres. 

 

Entendemos que se a educação tem essa dimensão e importância, não basta lutar para 

ter acesso à escola pública, gratuita e de qualidade, ela precisa também estar vinculada à 

realidade dos alunos oriundos da agricultura. A busca por essa realidade já esteve presente nas 

escolas conforme aborda (SEVEGNANI, 2013, p. 16) onde descreve que “havia um tempo, 

não muito distante, que as escolas colocavam seus estudantes em ônibus ou até mesmo iam a 

pé, para visitar diferentes locais e [...]”. A autora chama a atenção dos pais e professores: 

“Pais, permitam que seus filhos saiam, há mais perigos dentro de uma casa com a internet que 

num passeio pela floresta [...]”. “Professores sintam a alegria e as marcas profundas que 

fazem no coração dos seus estudantes, as experiências fora dos muros da escola e quão 

revitalizante é para vós este dia [...]”. Estas são ações que podem aproximar a escola do 

cotidiano do aluno, como também propiciá-lo na busca de novos conhecimentos. 

A maior parte das civilizações se relacionou de forma muito predatória, destruindo a 

fauna e a flora de suas regiões, exaurindo o solo e os recursos naturais e exigindo a busca de 

novos campos cultiváveis, mas outras civilizações, entretanto aprenderam que, mesclando 

cultivos como milho, feijão e abóbora, fazendo rotação com diferentes espécies e deixando 

áreas em repouso, obtinham colheitas estáveis ao longo de séculos (DAROLT, 2012). 

Segundo esse autor, aprenderam também o valor da adubação com materiais orgânicos 

(esterco de animais, cinzas e restos de vegetais) e, por isso, na época do pousio, ou seja, do 

descanso do solo, pediam aos povos pastores que deixassem seus animais pernoitar nos 

campos que seriam cultivados na estação seguinte. Pousio e esterco eram receitas conhecidas 

para a recuperação dos campos de cultivo até meados do século XIX, quando foram 

descobertos os fertilizantes ou adubos químicos. Para o autor, os fertilizantes provocaram 

profunda transformação na agricultura. Bastavam poucos quilos de adubo químico em uma 

terra cansada para fazer rapidamente aquilo que as técnicas tradicionais de descanso do solo e 

adubação orgânica levariam anos para recuperar em relação à fertilidade do solo. No entanto, 

esta prática tornou-se comum nas várias regiões do mundo e seu uso intensivo foi 

acompanhado pelo crescimento do problema de pragas e plantas invasoras. 

Em Presidente Nereu a utilização de agrotóxicos e adubação química foi se tornando 

uma prática agrícola comum, comprometendo a biodiversidade do solo, tornando-o a cada 

cultivo mais dependente, a partir da década de 70. A cada ano, todo este processo se repete, 
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resultando na diminuição da produção e desgaste da fertilidade e da estrutura do solo. Os 

gastos com insumos aumentam e a qualidade de vida do produtor fica comprometida. Em 

conversa com alunos e seus pais, oriundos da agricultura, percebe-se a preocupação com a 

perda de fertilidade das lavouras em suas propriedades. Tanto pais, quanto alunos relatam 

perceberem que as adubações químicas e os agrotóxicos vêm empobrecendo o solo, exigindo 

grande quantidade de adubação química, porém sem produzir como antes. Em busca de um 

desenvolvimento econômico, as famílias de agricultores, procuravam através dessas 

tecnologias químicas alternativas para conseguir uma maior produção (ABRASCO, 2013). 

Com a perda da fertilidade do solo acentua-se a situação de pobreza da maioria dos pequenos 

agricultores, a situação somente não é pior por conta da renda não agrícola, oriunda 

especialmente das aposentadorias rurais, e em alguns casos do fornecimento de cestas básicas 

dos programas sociais do governo. Assim, os alunos oriundos dessa realidade, não criam 

nenhuma perspectiva em manter-se no campo e ter sua subsistência proveniente da 

agricultura, aumentando os números do êxodo rural. 

Todas essas realidades são comuns no dia a dia dos alunos, mas pouco abordadas em 

sala de aula, discutidas, analisadas, mesmo nos municípios agrícolas. A educação neste 

sentido está desconectada dos acontecimentos agrícolas de sua comunidade escolar. Nas 

escolas, não há uma abordagem significativa e relevante destas situações agrícolas, o que faz 

com que haja uma rejeição dos alunos em considerar que são oriundos da agricultura. No 

ensino fundamental, mais especificamente nas disciplinas de ciências e geografia, o processo 

de construção de conhecimento pode tornar-se interessante se o professor se apropriar de 

informações relativas à realidade de seus educandos. Na mesma perspectiva o conceito 

apresentado por Krasilchik e Marandino (2004, p. 26) para alfabetização como sendo a 

“capacidade de ler, compreender e expressar opiniões sobre ciência e tecnologia”, 

fortalecendo e estruturando a base para as aulas de ciências, geografia e outras disciplinas. As 

autoras Krasilchik e Marandino (2004) caracterizam a educação científica também como a 

capacidade de participar da cultura científica da maneira que cada cidadão, individual e 

coletivamente, considera oportuno. 

O termo, a alfabetização científica é amplamente estudada e difundida por Chassot 

(2003), e defende que ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está 

escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo. 

Chassot (2003, p. 76) acrescenta:  
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Seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada 

leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo. 

Tenho sido recorrente na defesa da exigência de como a ciência melhora a vida no 

planeta, e não torná-la mais perigosa, como ocorre, às vezes, com maus usos de 

algumas tecnologias.   

 

A valorização do diálogo e das práticas democráticas na escola, o reconhecimento e 

valorização da diversidade sociocultural da comunidade e o resgate da identidade da 

população atendida, pelas escolas, também prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBN, Lei nº 9.394/96 e as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo 

(PLANALTO, 2013) que apresentam princípios e procedimentos, visam adequar o projeto 

institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais e são essenciais para 

formar esse elo “escola e agricultura”. 

Por meio de observações em campo, leituras e análises de documentos da escola 

(SANTA CATARINA, 2013), de ações pedagógicas da educação tanto pelas escolas do 

município (PRESIDENTE NEREU, 2013) como a Estadual, contribuíram para a atual 

situação descrita da educação do município. Por meio destas análises realizadas, percebe-se o 

modelo de ensino predominante na escola, na qual a educação que deveria ser voltada para 

alunos do campo não se faz presente. É preciso ressaltar que os municípios agrícolas 

necessitam reconhecer na agricultura sua principal identidade cultural, econômica e social. As 

escolas precisam assumir seu papel em preparar cidadãos cientificamente formados, a fim de 

que estejam preparados para contribuir no desenvolvimento de uma agricultura interiorizada 

no manejo correto e na subsistência humana, (BRASIL, 1998).   
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4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE AGRÍCOLA DE PRESIDENTE NEREU 

 

Realizada a pesquisa bibliográfica reforçou o conhecimento de que o Brasil possui 

no agronegócio uma expressiva fonte de recursos e este contribui com 53,8% do PIB – 

Produto Interno Bruto, conforme o IBGE (BRASIL, 2010). Em Santa Catarina, a contribuição 

deste setor é de 55,1%, segundo o IBGE (BRASIL, 2010). Em Presidente Nereu, a 

contribuição é de 55,1%, de acordo com o IBGE (BRASIL, 2010). Esses números indicam a 

importância econômica com forte impacto sobre a sociedade e os ecossistemas. 

O modelo convencional de agricultura embora impactante promova o sustento da 

família, uma vez que atualmente conta com pouca mão de obra, dependendo, portanto da 

mecanização. Apesar de garantir o sustento, depaupera o solo, contamina o meio ambiente e 

impacta a saúde da família do agricultor e o consumidor dos seus produtos. 

Em Presidente Nereu, a prática agrícola predominante ocorre com a utilização de 

agroquímicos que vem contribuindo seriamente para a poluição das águas, com resíduos de 

fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, sedimentos minerais arrastados com a erosão conforme 

mostra a (Figura 10). Atualmente o município de Presidente Nereu vem utilizando 

intensivamente herbicidas na agricultura, sendo o glifosato, o de maior destaque. Segundo 

Claro e Paganella (citado por SOUZA; FOSCHIERA, 2002) este herbicida é altamente tóxico 

para todos os seres vivos e, ao se decompor, forma o ácido amino-metil-fosfônico, que 

persiste no meio ambiente por período que vai de 120 dias até 2,5 anos. Os autores relatam 

que este herbicida é altamente tóxico para os peixes, mesmo em pequenas concentrações. 

Como as características do relevo de Presidente Nereu, variam entre altitudes de 202 a 880 m 

(SANTA CATARINA, 2008) evidencia que todo esse agrotóxico, passado no solo de maneira 

intensa, tem grande possibilidade de escorrer do solo, das plantas, chegando aos riachos e 

rios, comprometendo a água e a biodiversidade por muito tempo.  
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Figura 10: A) Rio com cor amarela resultante da diluição do solo agrícola após chuva 

forte; B) Solo preparado para o plantio, sem cobertura vegetal viva ou morta. 

 

    
Fonte: acervo da pesquisa 

 

O uso de adubação química no manejo do solo, a utilização de máquinas para aração 

e gradagem (repicagem do solo), é uma prática comum em Presidente Nereu (Figura 10). Em 

épocas de chuvas, escorrem para os rios e córregos, contaminando os seres vivos, 

comprometendo a qualidade da água, (eutrofização), fenômeno causado pelo excesso de 

nutrientes (compostos químicos, ricos em fósforo ou nitrogênio), vindos das áreas agrícolas. 

Outro agravante é a limpeza das terras para pastagens feitas por roçadas e com o uso de 

herbicidas, muitas vezes impedindo a vegetação nas áreas de APP, nascentes e curso de água 

mostrada na Figura 11. O plantio de Eucalyptus, em áreas de captação de água é o fator que 

mais preocupa. 

 

Figura 11: Pastagens em áreas de APP e assoreamento do rio 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

 

As frágeis políticas públicas voltadas ao apoio da agricultura familiar têm provocado 

pressões econômicas e sociais sobre os agricultores do município. Outros agravantes, como o 

A B 
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manejo agropecuário inadequado, indo contra as aptidões dos solos; carência de 

conhecimento a respeito do funcionamento dos ecossistemas e suas fragilidades e carência de 

processo de formação de agricultores para atuar nas realidades locais, tem diminuído a 

perspectiva agrícola do município. Essas fragilidades foram levantadas no Inventário 

Florístico Florestal de Santa Catarina. De acordo com Inventário Florístico Florestal de Santa 

Catarina (2013, p. 520-521), a localidade de Rio Pequeno, coordenadas UTM E-657383, S- 

6.982.663, altitude de 640m, em nosso município, o dossel desta floresta era praticamente 

contínuo, com cobertura da vegetação aproximada de 70% variando de fechada a aberta de 

20m. E, na localidade do Thieme, coordenadas UTM E- 666.267, S6. 982.386, altitude 458 m 

de altitude, o dossel desta floresta era praticamente contínuo, com cobertura da vegetação 

aproximada de 50% variando de fechada a aberta e altura média de 14 m. Esses dados são 

importantes para que a sociedade tenha conhecimento que, nessas áreas de cobertura, surgirá 

uma enorme variedade de ecossistemas, uma multiplicidade de serviços ambientais e o 

retorno da biodiversidade que ali já existia.  

Presidente Nereu, iniciou sua história por volta de 1920, mais foi somente em 1930 

que surgiram as primeiras famílias originárias da cidade de Brusque que aqui fixaram 

residência. Estas famílias e seus sucessores, a relação deles com a floresta e seus recursos foi 

de sobrevivência, mas com muitos impactos sobre a vida ali existente. Das florestas primárias, 

só foi valorizada a madeira, mesmo assim, apenas de algumas poucas espécies (BRASIL, 

2010). A exploração madeireira atingiu níveis alarmantes no município, como também em 

municípios vizinhos em pouco tempo (PROCHNOW et al., 1995).  

As famílias que formaram a colônia eram de origem alemã e italiana. A colônia 

recebeu diversas denominações: Vila D’Alva, Gaspar, Brusque Nova, Santa Rita, Boa 

Esperança e Naufrágio, mas, somente em 12 de dezembro de 1961, foi emancipada 

politicamente do município de Brusque recebendo o nome de município de Presidente Nereu 

em homenagem a Nereu Ramos, único Presidente da República nascido em Santa Catarina 

(SANTA CATARINA, 2009).  
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Figura 12: Localização do Município de Presidente Nereu dentro da Bacia Hidrográfica 

do Rio Itajaí Mirim 

 

 
: Fonte: Débora Vanessa Lingner (2014) 

Inventário Florístico Florestal- FURB 

 

Localizado na bacia hidrográfica do Rio Itajaí Mirim no Alto Vale do Itajaí, 

representado na Figura 12. Presidente Nereu possui uma área de 225,66 km², altitude, no 

centro da cidade, de 390 m, com relevo acidentado, clima mesotérmico úmido, com verão 

quente e temperatura média anual de 18,1°C (SANTA CATARINA, 2009). A vegetação 

pertence ao bioma mata atlântica, mais especificamente à região Fitoecológica da Floresta 

Ombrófila Densa IBGE (BRASIL, 1992). O município possui 2.284 habitantes IBGE 

(BRASIL, 2010), onde a maior parte da população se encontra na zona rural, tendo em vista 

que o município é essencialmente agrícola, que move a economia. O plantio do tabaco ainda é 

a cultura de maior predominância, conforme mostra a Figura 13. Na área urbana a geração de 

renda se dá através de empregos públicos, pequenas empresas e comércios. 
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      Figura 13: Forma de cultivo do tabaco, predominante no município - observar o solo 

desnudo pelo uso de agrotóxicos. 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Grande parte do território de Presidente Nereu apresenta topografia bastante 

acidentada, muitas vezes desfavorável à atividade agrícola. Outra característica é a existência, 

de uma agricultura desenvolvida por pequenas propriedades sem aptidão de uso para lavouras, 

principalmente em função da declividade, porém são utilizadas para esse fim, muitas vezes, 

manejando o solo de maneira errada. 

Um estudo feito em 1994, intitulado “Projeto de recuperação, conservação e manejo 

dos recursos naturais em Microbacias hidrográfica” (SANTA CATARINA, 1994, p. 39), já 

caracterizava Presidente Nereu, disposto de forma paralela no sentido NE-SW, sendo o relevo 

de intensa dissecação, os vales profundos, com encostas íngremes e sulcadas, separadas por 

cristas bem marcadas na paisagem [...]. 

 

 

4.1 AS PRINCIPAIS CULTURAS CULTIVADAS EM PRESIDENTE NEREU 

 

A agricultura de Presidente Nereu está baseada no cultivo de feijão, milho, tabaco, 

povoamento de Eucalyptus e Pinus e na pecuária de pequena escala, sendo frequente o uso de 

agrotóxicos. Esses cultivos impactam negativamente a biodiversidade, causando uma série de 

doenças que afetam os trabalhadores rurais e toda a população humana e de animais que 

consomem alimentos e água com substâncias tóxicas. 

 A Associação dos Municípios do Vale do Itajaí (AMAVI), com ênfase em qualificar, 

capacitar e melhorar o índice de emissão de notas fiscais de produtor rural- NFPP demonstra 
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através dos produtos vendidos pelos agricultores como a agricultura é importante gerador de 

recursos econômicos, nos municípios do Alto Vale Itajaí, entre eles Presidente Nereu.  

 De acordo com o Decreto nº 1.277 de 28/11/2012 (SANTA CATARINA, 2012), o 

produtor deverá prestar conta das suas vendas até 60 dias após ter comercializado seus 

produtos. A partir desse Decreto os municípios catarinenses poderão monitorar a apuração do 

movimento econômico, também conhecido como valor adicionado, principal critério utilizado 

na repartição do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e serviços ICMS entre as cidades 

do Estado. 

 Com o objetivo de mostrar a importância econômica das culturas agrícolas cultivadas 

em Presidente Nereu, apresenta-se no Gráfico 4 demonstrativo individual da participação 

econômica do tabaco, milho, feijão e outras culturas dos anos de 2009 a 2013. 

 Percebe-se que a cultura do tabaco tem se destacado em relação às outras culturas, 

pelos valores gerados, em todos os anos citados. A criação de suínos e bovinos (Figura 14), 

(Tabelas 01 e 02) também tem uma participação importante. Constatou-se que a bovinocultura 

e suinocultura ajudam a agregar a economia local, como também em pequena escala. 

 

Tabela 1: Participação na economia, em reais, da criação de bovinos, suínos e 

povoamento de plantas exóticas. 

 

PRODUTO 2009 2010 2011 2012 

Suínos (R$) 1.704.487,87           1.749.433,19    2.030.725,74      1.050.016,40 

Bovinos (R$)               532.512,55              871.573,54         868.646,45      1.429.256,56 

Eucalyptus (R$)           587.639,33              399.287,93         635.678,31         679.190,68    
Obs.: Valores do dólar americano entre 2009 e 2012 (US$1 dólar (2,307; 1,779; 1,674; 2,06 reais) 

respectivamente 

 Fonte: SANTA CATARINA, (2013) 
 

Figura 14: Criação de suínos (a) e bovinos (b) em pequena escala em Presidente Nereu 

com grande importância na economia local. 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

A B 
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Tabela 2: Números de cabeça de bovinos e suínos criados em Presidente Nereu, sendo 

um importante agregador da economia local nas pequenas propriedades. 

 

Produto (cabeças)     2009          2010          2011             2012 

 

Bovinos                      5.500         5.000         4.750            4.900 

Suínos                       14.250         9.750         7.250           4.150        
Fonte: IBGE 

 

 Observou-se que, mesmo sendo em pequena escala de criação, com pequenas 

pastagens, tanto na bovinocultura, como na suinocultura, geram quantidades expressivas de 

recursos (Tabela 2), servindo para o consumo da família e o excedente é vendido, auxiliando a 

na economia familiar. No entanto, é possível observar a diminuição da criação destes animais, 

ano após ano. Constatou-se que esta diminuição se deu pela desvalorização deste produto, no 

momento da venda, levando os agricultores a escolher outras culturas alternativas 

economicamente mais viáveis, como o tabaco, o milho e o feijão. 

 

Figura 15: Povoamento de Eucalyptus como importante gerador de recursos financeiros 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 A extração e beneficiamento de Eucalyptus também tem sido uma importante fonte 

recursos econômicos para os agricultores (Figura 15) (tabela 3), porém, as culturas de milho e 

feijão são imprescindíveis, pois são também fontes de alimento para a família e para os 

animais domésticos. A agricultura movimenta a economia de Presidente Nereu, sendo que, em 

2009, foi gerado mais de dez milhões de reais em recursos financeiros (SANTA CATARINA, 

2013).  
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Tabela 3: Percentual da participação das culturas do tabaco, milho, feijão e outras 

atividades na renda anual dos agricultores em Presidente Nereu. 

 

Produto 2009 2010 2011 2012 2013 

 Fumo 68,40 66,50 63,30 69,00 82,70 

Milho 0,30 0,40 1,40 4,80 2,50 

Feijão 0,30 0,10 0,20 0,20 0,10 

Outros 31,00 33,00 35,10 26,00 14,70 
Fonte: AMAVI (2013) 

 

 Na tabela 03 estão inclusos os rendimentos provenientes da suinocultura, 

bovinocultura, plantio de Eucalyptus, representando em alguns anos cerca de um terço dos 

rendimentos do Município (Tabela 3). 

 

Gráfico 4: Percentual de participação das culturas do tabaco, milho, feijão e outras 

atividades na renda anual dos agricultores em Presidente Nereu. 

 

 
Fonte: acervo da pesquisa - AMAVI (2013) 

 

Os números apresentados de 2009 a 2013 (Gráfico 4) evidenciam a importância da 

cultura do tabaco em Presidente Nereu, com uma participação na economia agrícola de 63,7% 

a 82,7% da arrecadação do município (AMAVI, 2013). Ainda, de acordo com esta fonte, as 

culturas de milho e feijão também são valiosas, sendo que o milho tem uma participação entre 

0,03% a 4,8% e o feijão entre 0,1% a 0,3% da economia do município e fornece alimento para 

as famílias e o gado.  

No ano de 2010, em Presidente Nereu, o tabaco foi à cultura de maior expressão no 

que se refere à quantidade produzida. Este cultivo, no município, representou 0,82% de toda a 

% 
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produção estadual. No mesmo ano, o tabaco representou uma área plantada de 1.150 hectares 

(AMAVI, 2013).  

Segundo o IBGE (BRASIL, 2006) na pequena propriedade, a agricultura é a 

principal fonte de renda e de alimentos para a sobrevivência das pessoas, dos animais 

domésticos e a mão de obra utilizada nas atividades econômicas é oriunda, 

predominantemente, da própria família. Esta é quem faz a administração da propriedade. 

Conforme o a área do estabelecimento ou empreendimento rural das pequenas propriedades 

agrícolas não excede quatro módulos fiscais, segundo o Censo Agropecuário IBGE (BRASIL, 

2006), sendo que para Presidente Nereu cada módulo fiscal equivale a 12 hectares de acordo 

com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA (BRASIL, 1980). 

Mesmo na pequena propriedade, em Presidente Nereu, se faz o manejo convencional do solo 

com o uso de maquinário, de sementes transgênicas, fertilizantes químicos e demais 

agrotóxicos, em geral nos três ciclos anuais de cultivo. Portugal (2004, p. 09) destaca as 

especificidades de cada região em relação à agricultura e a economia e afirma que “o desafio 

é maior se for considerada a diversidade de situações. Quando se analisa o cenário em que se 

insere a agricultura familiar, observa-se que os problemas são diferentes para cada região, 

estados ou municípios”. 

 Uma das adversidades para a prática agrícola em Presidente Nereu, sempre foi o 

relevo muito acidentado, com poucas áreas suavemente onduladas. Os agricultores logo 

perceberam que suas terras, após algumas colheitas ficavam improdutivas. Uma saída 

miraculosa, no entender da população e das autoridades naquele momento histórico, estava no 

uso dos adubos químicos e os primeiros agrotóxicos como os organoclorados e fosforados 

foram utilizados, nas décadas de 60 a 80.  

 Outro problema observado foi à dependência dos agricultores convencionais pelo 

crédito financeiro e os insumos agrícolas, que tem aumentado vertiginosamente. A prática 

estipulada pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, a partir de 1965, vinculando a obtenção de 

crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos agricultores 

(LONDRES, 2011) ainda permanece. Redin (2010) ressalta que o crédito rural teve um 

importante papel na modernização da agricultura e na produção agrícola, mas provocou 

algumas distorções que refletiram diretamente no sistema social.  Ainda, segundo este autor, o 

crédito rural trouxe benefícios, facilidades e inovações ao agricultor que tinha condições de 

adotá-lo, por outro, alavancou endividamentos para o produtor. No município de Presidente 

Nereu, segundo informações obtidas durante esta pesquisa, às políticas públicas de 

financiamento da agricultura são utilizadas pela maior parte dos agricultores visitados.  
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As empresas vendem as sementes, o que induz ao agricultor comprar os insumos 

(agroquímicos e agrotóxicos), conforme recomendações contidas nas embalagens. Londres 

(2011) ressalta que os bancos oferecem planos de compra e financiamentos de sementes a 

juros baixos, mas exige a compra de insumos agrícolas, situação esta constatada junto aos 

agricultores em Presidente Nereu.  

Dos agricultores visitados, a maioria é dependente desta política, sendo para muitos 

considerada a única maneira de fazer produzir suas terras intensamente degradadas pelos 

cultivos anteriores, resultante do manejo equivocado dos solos, sem preocupação com a 

conservação destes.  

A partir dos relatos dos agricultores de Presidente Nereu, ficaram evidentes os 

valores culturais e econômicos que permeiam suas práticas. Em geral, a agricultura praticada 

é convencional com uso de agroquímicos e sementes melhoradas, algumas transgênicas. Os 

agricultores participantes da pesquisa relatam que a agricultura convencional traz muitos 

problemas ao meio ambiente e à saúde. Mas, economicamente, é a melhor maneira de 

gerarem recursos financeiros. Relatam, ainda, que com muitos investimentos e 

financiamentos, precisam continuar nesta escala de produção para conseguir pagar estes 

compromissos financeiros e melhorar a condição de vida de suas famílias. Alguns deles, no 

entanto, informaram que conservam variedades tradicionais de propágulos de feijão, milho, 

mandioca, batata-doce, milho-de-vassoura, milho-de-pipoca e de abóboras bem como, os 

costumes e tradições relacionadas ao seu cultivo e manejo da terra. Essas práticas, em geral, 

desenvolvidas intuitivamente, resultante do histórico das práticas, nem sempre consideram os 

princípios da agroecologia.  

 Como exemplo da realidade de um agricultor que faz cultivo tradicional, cita-se um 

proprietário rural, residente na localidade de Vasquinho, que possui área de 12 hectares, mas 

arrenda de vizinhos outros 20 hectares. Ele tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos 

adolescentes. O financiamento de um trator exige e possibilita que ele cultive maior área e, ao 

mesmo tempo, utilize menor quantidade de mão-de-obra. Produz tabaco, milho, feijão e 

diversos outros cultivos para venda e consumo. Para consumo são plantadas diversas 

variedades crioulas de feijão, mandioca, milho, feijão-vagem e cebola. Na horta são 

frequentemente encontrados repolho, beterraba, cenoura, salsa, alface e pimentão. As plantas 

frutíferas existentes na propriedade são a laranja, bergamota, limão e banana. Também 

possuem criações de bovinos de leite para o consumo.  A família do agricultor não aplica 

princípios agroecológicos nos cultivo em geral, porém não utiliza agrotóxicos na horta e no 

pomar. Realiza o manejo do solo com trator e utilizam intensivamente agrotóxicos, não 
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seguindo muitas vezes as orientações das fumageiras e casas agropecuárias quanto ao uso dos 

equipamentos de proteção individual e a quantidade de produtos a ser aplicado em cada 

cultura. Não faz o uso de plantas para a cobertura do solo, como ervilhaca, aveia e outras. 

Utiliza, principalmente, adubação química e, anualmente, faz a correção do solo com calcário. 

O agricultor é referência no cultivo de tabaco na localidade do Vasquinho, produzindo médias 

altas por hectare. No ano de 2013, com 100 mil pés de tabaco, teve uma produção de 1000 

arrobas de tabaco seco.  A renda média anual (2013) da família é em torno de 150 salários 

mínimos brutos. Em 2013, colheu 200 sacas de milho, utilizadas na propriedade.  Com o 

dinheiro arrecadado muitas despesas são cobertas. Atualmente a família está pagando 

financiamentos utilizados na construção dos galpões, das estufas, bem como de equipamentos 

de controle de temperatura das estufas e tratores, todas estes imprescindíveis para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas citadas. 

 Em relação à época em que seus pais trabalhavam na agricultura, a família considera 

que atualmente houve uma melhora da qualidade de vida. No entanto, afirmam que as 

perspectivas futuras na agricultura são incertas, pois os filhos, possivelmente, irão sair para 

estudar e não se pode afirmar que retornarão ao trabalho na propriedade. E os preços 

recebidos pelos produtos agrícolas bem como os altos custos de produção. Apesar da 

complexidade que caracteriza a agricultura familiar, os integrantes desta família afirmaram 

que estão satisfeitos em relação às atividades agrícolas desenvolvidas. Quando pensam no 

meio rural em que vivem, valorizam muito as pessoas da comunidade, o trabalho na 

agricultura, ressaltando a importância de produzir com qualidade o tabaco, o milho, o feijão 

entre outras culturas. O fator determinante que mantém a família no meio rural é ser dono da 

própria terra, e viver num ambiente onde se sentem bem. Tem conhecimento que estão usando 

em demasia os agrotóxicos e estes com certeza fazem mal à saúde da família, mas não 

conseguem produzir sem que haja auxílio deles. 

Apesar de raras, existem famílias que praticam a agricultura orgânica em toda a 

propriedade. Durante esta pesquisa fomos conhecer a realidade de um produtor da localidade 

do Rio Bandeira, Presidente Nereu. Este agricultor de 53 anos e sua esposa, pais de três filhos, 

cultivam suas terras como na época de seus pais “tudo na enxada”. A seguir o relato da 

agricultora: 

Tudo começou a mudar quando a família foi convidada pelos responsáveis da 

secretaria municipal de turismo do município de Presidente Nereu para fazer parte 

do Projeto Acolhida na Colônia, um projeto diferenciado de turismo rural 

implantado na França no ano de 1987 implantado no Brasil em 1999 expandindo-se 

para a região do Alto Vale do Itajaí. No Brasil, o projeto piloto foi implantado no 

município de Santa Rosa de Lima em 1999. Como o projeto deu certo, decidiu-se 
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estender para as demais regiões. A Associação “Acolhida na Colônia” são 

agricultores que recebem turistas e tem como objetivo compartilhar com o turista o 

saber fazer, as histórias, culturas e paisagens da vida simples do campo. 

Primeiramente, a família foi convidada para participar de reuniões para 

conhecimento do projeto. A proposta da acolhida seria reuniões e viagens técnicas. 

Então tivemos a oportunidade de fazer uma viagem técnica à Santa Rosa de Lima 

onde conhecemos as propriedades que já estavam em atividades. Com essa viagem 

percebemos que tínhamos potencial para participar desse projeto e, com isso, via-se 

uma nova alternativa de renda. Sabemos o quanto judiado era o plantio do tabaco, 

pois tínhamos a plena consciência que aquela atividade era sofrida, cansativa e 

muito prejudicial, pois estávamos em contato com os agrotóxicos diariamente e isso 

nos era prejudicial. Como a atividade era muito intensa, a família quase não tinha 

tempo para conversar e por isso os filhos já não queriam mais continuar nesse 

trabalho árduo. Na época, em tudo o que a família produzia era utilizado 

agrotóxico e com o passar do tempo observamos o quanto nos fazia mal. Também 

nos conscientizamos que o manejo que fazíamos na terra era totalmente errado, 

onde deixávamos o solo totalmente exposto e utilizávamos agrotóxicos com 

frequência. Quando iniciamos no projeto, percebemos que tínhamos muitos 

atrativos na propriedade não vistos até então, como várias nascentes com águas 

cristalinas e puras. O projeto nos mostrou uma alternativa, essa muito saudável e 

que nos proporciona uma vida menos sofrida. Foi e é uma alegria para a família 

poder mostrar o que cultivam na propriedade, os atrativos que a propriedade possui 

e toda a luta da família para poder melhorar de vida. Nos primeiros anos que 

iniciamos com o projeto, continuamos com o plantio de tabaco, porém em menos 

quantidade, pois somente com a renda do projeto ainda não nos mantínhamos e com 

o passar do tempo os turistas foram aumentando e nos consolidamos com a renda 

dessa alternativa e também com a venda de verduras agroecológicas, eliminando 

então o plantio do tabaco. Toda a família abraçou essa nova alternativa com muita 

garra e determinação. Sabendo da importância desse negócio e da expectativa da 

família, decidimos investir em conhecimentos e em cursos de melhorias da 

propriedade, pois precisava de um lugar aconchegante e agradável para receber as 

pessoas.  Depois nos estruturar e estarmos preparados e organizados foi realizado 

o lançamento da propriedade na Rede de Agroturismo Acolhida na Colônia com o 

nome de Sítio Colina no dia 04 de dezembro de 2007.  Confessamos que no início 

tivemos um pouco de dificuldade por ser um projeto novo e diferenciado na região. 

Conta à dona da propriedade “No início foi difícil, sou a única mulher em casa, 

tenho três filhos homens, mas com a ajuda de meu marido e meus filhos consegui 

seguir em frente com o negócio. Hoje já está mais fácil, tenho uma nora que me 

ajuda e um netinho lindo que é a alegria dos visitantes. Com esse projeto 

procuramos mostrar aos frequentadores a união da família e as belezas naturais de 

forma simples e humilde. O Sítio é um lugar aonde as pessoas vem para conhecer 

nossas paisagens, nossa cultura, gastronomia, hospedagem, lazer e sossego, um 

ambiente natural e agradável. O Sítio visa atender as pessoas de forma igualitária, 

com educação, alegria, simplicidade e muito respeito. Hoje, temos um tempo para 

sentarmos todos juntos e conversarmos  sobre os trabalhos, projetos e sempre com o 

apoio de todos, pois assim fica mais fácil vencer os obstáculos e ter ideias 

inovadoras que proporcionam o crescimento e a solidificação do projeto de 

agroturismo. A receptividade aos nossos clientes é fator fundamental para a família. 

Atendemos todos de forma única para que todos se sintam bem e a vontade como se 

estivessem em suas próprias casas. Para que o cliente sinta-se ainda mais satisfeito 

começamos a plantar e consumir produtos orgânicos. Os produtos consumidos no 

sítio são 75% orgânicos. Hoje além de produzir a alimentação da família e do 

restaurante do sítio, a família vende  os produtos para merenda escolar e feiras,  

obtendo assim, mais uma  renda que atualmente é de aproximadamente quatro 

salários mínimos mensais. Já os recursos para a construção da pousada e 

restaurante fizemos empréstimo pelo PRONAF e um pequeno empréstimo com a 

Associação. Hoje estamos muito bem estruturados, somente necessitamos de mais 

divulgação do projeto na nossa região. Temos inúmeros turistas que já são clientes 

fixos e muitos vêm por curiosidade em conhecer o projeto. Portanto, o fluxo de 

turistas vem aumentando a cada dia, e isso nos deixa feliz. Para melhorar ainda 



76 

 

mais a propriedade pretendemos fazer chalés para os visitantes e estamos iniciando 

a construção de um parque infantil com materiais recicláveis para atração e 

diversão das crianças. “Devemos ser persistentes, pois as dificuldades existentes em 

um projeto serão possíveis de serem resolvidas com a persistência e a luta de 

todos”.  

 

 Num olhar particular, mas que retrata um pouco da história dos demais agricultores 

passamos a apresentar o que nos falou um agricultor 67 anos de idade, da localidade de 

Tirivas: 

“Foi uma época inesquecível. Em sua casa eram dezessete pessoas, quatorze irmãos 

(todos paridos em casa, quando necessário, levados numa paviola até a parteira), 

pai, mãe e uma tia. Todo o sustento da casa era retirado da roça, uma propriedade 

de vinte hectares. Cultivavam milho, feijão, abóbora, batata-doce e café para seu 

consumo. Do açúcar faziam o melaço (o açúcar branco somente em épocas de 

festa), a farinha de milho produziam. Compravam somente a querosene e o sal, pois 

não tinham energia elétrica. Todo o manejo do solo era feito com a prática de 

queimadas e a capina. Não conheciam e nem ouviram falar em agrotóxicos. Roupas 

compravam um rolo de tecido e confeccionavam para toda a família, isto uma vez 

por ano. Nem pensavam em cuidar da água, todo ano faziam uma coivara (roçada), 

pois teriam terra nova para cultivar, sendo que não havia cuidado em preservar as 

águas, as nascentes. A presença de animais era constante e muito comum à caça. 

Seu pai ensinava a caçar. Dinheiro pouco se via, pois havia muita troca de animais 

e produtos, ou seja, troca-troca. A escola não era obrigado a frequentar, os pais é 

que procuravam colocar seus filhos para estudar. Seu pai insistia que todos os 

filhos pelo menos soubessem ler, escrever e dominar as operações básicas de 

matemática. Seu pai justificava que para trabalhar na roça isso já bastava. O livro 

servia para todos da família. Para ir à escola, todos os irmãos e irmãs iam 

descalços, pois não havia dinheiro para comprar calçados para todos. A escola não 

fornecia comida, tinha que levar de casa. Mas este senhor observa muitas vezes, que 

gostava de estudar. Com seu olhar em lágrimas, conta que apesar de todas 

adversidades, era uma época boa para se viver”.  

  

 O relato do agricultor causou-me emoção, pois resgatou a experiência vivida e, 

muitas vezes, sofrida, deste agricultor e outros homens, mulheres sonhadores, guerreiros e 

desbravadores de várias gerações. Foi, com certeza, um desafio o ato de sobreviver e produzir 

naquelas condições.  

 Cabe, no entanto, ressaltar que agricultura familiar desenvolvida em Presidente 

Nereu é de pequena escala, mas usa os métodos de cultivo convencionais, portanto, trazendo 

em seu bojo alguns dos impactos ambientais da agricultura convencional em larga escala. 

Passaremos agora a apresentação das principais atividades agrícolas de Presidente 

Nereu e como os meios de produção impactam os ecossistemas regionais e sua 

biodiversidade.  
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4.1.1 Plantio do Tabaco 

 

Segundo Neves (2010, p. 34), “o tabaco é uma planta do gênero Nicotiana L, do 

subgênero Nicotiana tabacum, um dos maiores gêneros da família das Solanaceae (da qual 

fazem parte 95 gêneros, entre eles a batata, o tomate, a pimenta e a berinjela). Seu nome 

deriva de tabacum, um instrumento em forma de “Y” que os indígenas americanos usavam 

para aspirar rapé, e certas espécies são belas plantas ornamentais com flores vermelhas, 

amarelas ou brancas que caem em cachos, algumas com perfume suave”. As espécies 

comerciais mais importantes são a Nicotiana tabacum e a Nicotiana rustica.  Conforme a 

autora, o termo científico Nicotiana foi dado em homenagem ao embaixador francês Jean 

Nicot, que levou o produto e a cultura para a França.  

O plantio de tabaco leva cerca de dez meses, desde a preparação dos canteiros de 

mudas até a colheita e posterior secagem das folhas. Durante todo o período, são usados 

diversos tipos de agrotóxicos, como inseticidas, herbicidas e fungicidas. Muitos destes são 

classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, como extremamente 

tóxicos e altamente tóxicos (Classes I e II). Segundo Departamento de Estudos Sócio 

Econômicos Rurais (DESER, 2003) este uso exacerbado traz consequências à saúde dos 

fumicultores, causando intoxicação aguda e/ou crônica ao homem, inclusive o câncer e 

contaminação dos compartimentos ambientais (águas, solo e ar). 

  Segundo relatório feito sobre o Plano de Manejo do PNSI (BRASIL, 2009, p. 52) 

sobre o plantio do tabaco: 

 

Um dos grandes impactos negativos do plantio do tabaco passa pelo uso do brometo 

de metila, agrotóxico consumido em larga escala no controle de ervas daninhas, 

doenças e pragas nos canteiros de fumo. É uma prática rotineira, que se acentuou 

através do pacote agroquímico, preparado pelas empresas transnacionais fumageiras, 

em parceria com as também empresas transnacionais do setor químico, despejado 

anualmente nas lavouras de tabaco. 

            

 O relatório do Plano de Manejo do PNSI (BRASIL, 2009, p. 52) destaca: “com esta 

prática, também ocorre à contaminação ambiental através da degradação do solo, dos recursos 

hídricos”. A prática no cultivo do tabaco foi muito comum nos municípios que compõe o 

Parque Nacional Serra do Itajaí, em quantidade bem maior em Presidente Nereu, pois o 

município sempre esteve entre os que mais produziram tabaco dentre os nove municípios do 

Parque. Com uma nova maneira de preparar os canteiros, o brometo de metila não está sendo 

mais utilizado.   

http://www.deser.org.br/pub_read.asp?id=85
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Pretendeu-se com esta pesquisa conhecer todo o processo de manejo solo, o seu 

cultivo e todas as implicações sobre o solo, água e a saúde dos agricultores, durante o 

processo de cultivo do tabaco. Propõe-se conhecer esta cultura que é mais importante 

economicamente no município e região. 

Para a construção desta pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa como forma de 

me aproximar-se do meu objeto, buscando não respostas prontas, acabadas, mas respostas que 

possam contribuir para a discussão de como se pode trabalhar com nossos alunos em sala de 

aula, um assunto cotidiano para o aluno, mas muitas vezes, não presente nos livros didáticos, 

nas discussões do professor e aluno. Conforme Turato (2005) a pesquisa qualitativa permite 

ao pesquisador entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação em 

estudo e sua interpretação. Decorrente de um processo em construção, o método qualitativo 

busca entender como o objeto de estudo acontece ou se manifesta. 

As observações sobre o cultivo de tabaco foram realizadas na comunidade do 

Vasquinho e do Thieme onde visitei algumas propriedades de agricultores familiares. Como 

todos os agricultores visitados cultivam o tabaco, utilizei a descrição de um produtor para 

abordar o assunto. 

Na propriedade deste produtor com 12 hectares, a família reside há 30 anos. As 

lavouras anuais representam boa parte de suas terras, pequena pastagem, para manter animais 

para seu consumo. O restante está dividido em pequenas áreas com mata nativa e áreas 

reflorestadas com eucalipto. A cultura do tabaco, milho e feijão são as atividades agrícolas 

que geram renda para a família. O tabaco é mais intensamente trabalhado pelo agricultor. Na 

época da colheita e beneficiamento do tabaco, sua esposa participa das atividades, além de 

cuidar do lar. 

A família cultiva, há dez anos 66.500 pés de tabaco a cada safra. Mas a cada ano vem 

aumentando a quantidade, tanto que arrendou terras de vizinhos para aumentar a produção. 

Isto é uma prática comum entre os agricultores, pois as propriedades são pequenas e devido 

ao relevo nem toda a propriedade é possível cultivar em grandes extensões. Como há um alto 

índice de êxodo rural, há a muitas propriedades para serem arrendadas. 

A renda oriunda da venda das folhas de tabaco não permite à família deixar o 

exercício da atividade nas próximas safras por não haver alternativa tão boa para gerar 

dinheiro, pois estão tabaco é a cultura que vem permitindo a ele quitar dívidas e fazer 

investimentos na sua propriedade. 

O produtor cultiva tabaco, milho e feijão, em sua propriedade. Descreveu como 

realiza as etapas de manejo das culturas em suas terras, seguindo as orientações das 
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fumageiras, quanto ao cultivo de tabaco. Orgulhoso por poder mostrar como realiza seu 

trabalho, descreve com detalhes, a começar pelos canteiros de mudas de tabaco. 

Segundo o produtor, primeiro instala os canteiros em um local de fácil acesso, perto 

de sua casa, pois facilita as vistorias. Está bem longe de cursos de água. Segundo 

(UNIVERSAL LEAF TABACOS, 2013) não instalar próximos de rios e nascentes. Observar:  

As seguintes distâncias mínimas 50 metros para nascentes e olhos d´agua; 30 metros 

para curso d’água com até 10 metros de largura; 50 metros para cursos d’água com 

largura entre 10 a 50 metros; Consultar seu instrutor no caso de rios com mais de 50 

metros de largura. 

As fumageiras dão todas as recomendações através do instrutor de tabaco, um 

profissional formado na área e recomendações com panfletos, livros e visitas técnicas 

mensalmente. A fase de canteiros contendo bandejas compreende a atividade de produção de 

mudas de tabaco, que consiste em construção do canteiro, enchimento das bandejas de isopor, 

semeadura, aplicação de adubação, tratamentos com agrotóxicos para prevenir ataques de 

doenças e pragas às mudas. Segundo as orientações da (UNIVERSAL LEAF TABACOS, 

2013), é necessário nivelar o piso para colocar as bandejas, seguindo as seguintes técnicas: 

Nivelar usando duas linhas de ripas, após preencher com solo e compactar bem. 

Após nivelado o piso colocar o filme plástico preto e uma pequena lâmina de água 

(de 1,0 a 1,5cm) para verificar o nivelamento caso a água não tenha coberto todo o 

plástico uniforme. 

      

Figura 16: Sistema Float para produção de mudas de tabaco, sendo que as bandejas 

estão em contato com lâmina de água. 

 

      
Fonte: Sandreli (Universal Leaf Tabacos), 2013. 

 

Após colocar água nas bandejas o produtor distribui o fertilizante hidrossolúvel de 

maneira uniforme. A Souza Cruz (2007, p. 16) recomenda “que seja aplicado uma adubação 

composta por 20-10-20 de 10 a 15 dias após a semeação. Se for necessário repetir a adubação 

mais uma ou duas vezes”. Nesta etapa o produtor utiliza quatro tipos de agrotóxicos, sendo 

dois inseticidas de composição acetato e imidacloprido e dois tipos de fungicidas: mancozebe 

e iprodiona maiores informações sobre os agrotóxicos utilizados nesta cultura ver Tabela 5.  
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Esta técnica de bandeja de isopor flutuando em lâmina de água contendo adubos químicos e 

agrotóxicos é denominada de sistema Float. Já a Souza Cruz diz que: 

 

Foi a pioneira na utilização desta técnica e justifica dizendo que é uma ferramenta 

importante no Manejo Integrado de Pragas e Doenças na medida em que reduz o uso 

de agroquímicos e proporciona a produção de mudas mais sadias e uniformes 

(SOUZA CRUZ, 2007, p. 16).  

  

O agricultor comentou que este sistema traz vários benefícios, mas ainda depende 

dos agrotóxicos e adubos químicos hidrossolúveis para a produção das mudas. Também 

salientou que realiza adubação química de uma a três vezes dependendo da necessidade, 

sempre seguindo as orientações da empresa fumageira.  Todo este processo é realizado nos 

meses de junho e julho e em 60 dias as mudas atingem o ponto ideal para serem 

transplantadas das bandejas para a área de cultivo.  Apesar do sistema em float ter eliminado o 

gás brometo de metila, ele ainda é polêmico. Almeida (2005) indica um maior risco para o 

agricultor, pois os canteiros tipo float são feitos próximo às residências, à horta, ao pátio por 

onde circulam as crianças e os animais domésticos e ao lado de fontes de água. Além do mais, 

os agrotóxicos aplicados na água formam uma calda, sendo essa uma tecnologia inadequada, 

pois, muitas vezes, seus perigos são desconhecidos pelos agricultores.  

 

Figura 17: Solo arado e pronto para o plantio do tabaco, no manejo de camalhão de base 

larga. 

 

      
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

             Após o crescimento das mudas de tabaco, elas são transplantadas para a terra, isso 

ocorre entre o final de agosto e meados de outubro. Na lavoura, há o preparo do solo com a 

adubação, química e orgânica (esterco), e mais uma aplicação de agrotóxicos. Os agrotóxicos 

aplicados na lavoura nesta etapa da safra são para inibir o crescimento de ervas, ditas 

daninhas, que possam diminuir ou prejudicar o desenvolvimento do tabaco.  
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Segundo o agricultor, tem-se constatado a partir de análises do solo, realizadas 

anualmente que a fertilidade vem diminuindo gradativamente, em virtude da maneira que vem 

preparando o solo para o plantio do tabaco e as outras culturas. Percebeu que se realizasse 

adubação verde, aumentaria a produtividade, e salienta que voltará a realizar esta prática.  

 A família possui trator e implementos para o preparo do solo, pois segundo o 

agricultor, diminui a mão de obra. Porém percebeu que o manejo do solo que vem realizando 

é inadequado, associado à declividade da área tem causado constantemente erosão na 

propriedade. Para ele, os principais problemas de ordem técnica na propriedade são: controle 

de plantas invasoras, alto custo dos insumos adquiridos, principalmente, adubação química, 

insumos agrotóxicos.    

 Constatou-se que o maior problema enfrentado neste manejo do solo é a formação de 

camalhões. Presidente Nereu apresenta topografia bastante acidentada, muitas vezes 

desfavorável à atividade agrícola. Formar os camalhões é a técnica mais recomendada pelas 

fumageiras, mas geralmente os agricultores não utilizam cobertura orgânica entre os 

camalhões. Outra característica é a existência, de uma agricultura desenvolvida por pequenas 

propriedades sem aptidão para a prática de lavouras, principalmente em função da 

declividade. Mesmo que esta técnica quando realizada da maneira correta, é desfavorecida 

pela realidade íngreme que a maioria das propriedades apresenta. 

O processo de contaminação ocorre principalmente através dos eventos chuvosos que 

carregam as partículas contendo os agroquímicos até os mananciais hídricos, principalmente 

através dos camalhões causando um processo erosivo no solo, contaminação do solo pelos 

agrotóxicos utilizados nas lavouras e a contaminação das águas pelos agrotóxicos, adubos 

químicos conforme (Figuras 17 e 18) deixando a água dos rios amarela pela quantidade de 

propriedades vindas dos solos das lavouras. Observou-se nesta pesquisa que a maioria dos 

produtores de tabaco, culturalmente vem realizando o preparo do solo convencional, sem 

nenhuma cobertura do solo, formando os camalhões, passando herbicidas para manter o solo 

limpo de ervas daninhas. Segundo Pellegrine (2006) na cultura do tabaco, o espaçamento 

entre linhas é muito distante, não possibilitando cobertura total do solo no pleno 

desenvolvimento, isso, para permitir a passagem na aplicação de nitrogênio, desponte e 

colheita. Por isso, faz-se necessário a manutenção da palha entre linhas, para revestir o sulco 

deixado pelo preparo do camalhão, que além de diminuir as perdas de solo proporcionará um 

ambiente favorável para a maior exploração radicular. Esse manejo do solo em Presidente 

Nereu, na maioria das propriedades é realizado sem cobertura vegetal, sendo o fator mais 

agravante no movimento das águas durante as chuvas, causando erosão e expondo o solo a 
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perda de sua fertilidade.   As perdas de solo e água por erosão hídrica manifestam-se de forma 

variável dependente da interação do clima, solo, topografia, cobertura e manejo do solo e 

práticas conservacionistas (WISCHMEIER & SMITH, 1978). Como o relevo do município é 

bastante íngreme, favorece este processo erosivo, que constantemente vem sedimentando os 

rios e córregos como mostra a Figura 18. 

Constatou-se que esta agricultura realizada em Presidente Nereu, está 

comprometendo todo o ecossistema local, o solo a cada safra de tabaco está mais dependente 

de insumos químicos e a este manejo inadequado do solo. As captações de água, nascentes 

ficando comprometidas pelo uso exagerado de agrotóxicos, os rios assoreados e poluídos com 

sedimentos orgânicos e químicos e a saúde dos agricultores ficando comprometida.  É bem 

comum no município em épocas de estiagem as nascentes secarem, deixando localidades sem 

abastecimento de água, devido principalmente às proximidades das lavouras das captações e 

do plantio de plantas exóticas próximas das nascentes.              

 

Figura 18: Solo preparado com camalhões para o plantio do tabaco. Observar água da 

chuva nas valas. 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

  

Nas poucas propriedades que possuem uma área que seja possível formar os 

camalhões (planícies), ainda é possível observar como a água se comporta, com uma cor 

amarela, concentrada de resíduos do solo. Como o solo fica exposto, o impacto das gotas de 

chuva incide diretamente no solo, deixando a água barrenta, com presença de argila em 

suspensão causada por erosão. A água barrenta não é o único problema. Este sistema de 
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monocultura exige o uso indiscriminado de fertilizantes e de agrotóxicos, os quais foram 

responsáveis por grandes alterações no ecossistema, poluindo o solo, contaminando a vida 

silvestre e a água. Esta água barrenta está cheia de nitratos e outros elementos químicos que 

são os maiores poluidores por lixiviação de elementos químicos. Segundo Jadoski (2010) o 

nitrato livre na solução do solo ocorre com elevada frequência. Como esses íons não são 

absorvidos pelos componentes das frações do solo, razão pela qual se deslocam facilmente, 

podem ser absorvidos pelas raízes e translocados às folhas ou lixiviados aos mananciais 

subterrâneos (CORREA et al., 2006 apud JADOSKI et al., 2010). Dynia e Camargo (1999 

apud JADOSKI et al., 2010),  enfatizam que a lixiviação de nitrato é um fenômeno físico, 

favorecido pela baixa energia envolvida na sua adsorção às partículas do solo e também pela 

sua alta solubilidade em água.  

 

 Figura 19: Solo preparado na forma camalhão, totalmente exposto e com plantio do 

tabaco com 20 dias. Observar resultado da erosão e consequente transporte de 

sedimentos, juntamente com fertilizantes e agrotóxicos. 

 

 
                                                      Fonte: Acervo da pesquisa  

  

 No intervalo de tempo entre a semeadura e estar pronta para o plantio, o produtor 

prepara o solo para o transplante das mudas para a lavoura definitiva. Todo ano realiza o 

mesmo manejo, seguindo os seguintes passos de preparação. Primeiro faz a ‘limpeza’ do solo 

com herbicida e o mais utilizado atualmente é o princípio ativo glifosato, em média 3,5L por 

hectare para matar as ervas espontâneas, também denominadas de invasoras. A Figura 19 

mostra o cultivo do tabaco, com manejo do solo na forma de camalhão. Este solo exposto 
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possibilita em épocas de chuva a lixiviação do solo, tornando a água barrenta, infiltrando mais 

rápido no lençol freático e canalizando-a para córregos e rios, comprometendo a qualidade da 

água e toda a vida ali existente. 

 Percebeu-se que a maioria das propriedades visitadas durante a pesquisa está poluída 

de várias formas com a utilização de agrotóxicos constantemente a cada lavoura e com 

problemas de captação de água. Segundo o Plano de Manejo do PNSI (BRASIL, 2009, p. 53) 

em seu relatório destaca: 

 

Pelo aspecto humano, a fumicultura relaciona-se a diversas doenças. O descuido no 

uso de agrotóxicos pode levar de irritações na pele e nos olhos á problemas 

respiratórios. Assim, é de grande importância avaliar os impactos no ecossistema e 

na saúde humana, causados pelo cultivo do tabaco, vindo a gerar novos 

conhecimentos que contribuam para promover o uso e a divulgação de práticas 

alternativas. 

 

 Evidenciou-se que os rios e riachos que cortam as propriedades, quase não possuem 

áreas com mata ciliar, muito povoamento de plantas exóticas e pequenas pastagens até na 

beira dos rios. As propriedades que contam com nascentes em áreas de cultivo, geralmente 

não são respeitadas. Cultiva-se até próximo das nascentes e é muito comum à aplicação de 

agrotóxicos para logo secar estas nascentes e fazer áreas para cultivo (Figura 20) e pastagens. 

Isto porque segundo o Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 define: 

 

Cursos d’água: faixa de nata com 30 m de largura para rios com até 10m de largura; 

com 50m para os rios entre 10m e 50 de largura; com 100m para rios entre 50m e 

200m de largura; com 200m para os rios entre 200 e 600m de largura; e de 500m 

para rios com largura superior a 600m; Lagoas naturais: faixa de 100m de largura na 

zona rural e de 30m em zonas urbanas; Reservatórios artificiais: faixa com largura 

definida na licença ambiental; Nascentes e olho d’água perenes: faixa mínima de 

50m; Encostas com declividade superior a 45º; Terras com altitude superior 1.800m; 

Restingas, fixadoras de dunas e/ou estabilizadoras de mangues; Manguezais 

Veredas: faixa com largura mínima de 50m; Bordas de tabuleiros ou chapadas; 

Topos de morro com altura mínima de 100m e inclinação média maior que 25º. 

 

 Os agricultores parecem não dar muita atenção ao perigo que os agrotóxicos 

oferecem a sua saúde e ao meio ambiente. Segundo a ANVISA (2013), dos 50 agrotóxicos 

mais utilizados nas lavouras de nosso país, 22 são proibidos na União Europeia e segundo 

(CARNEIRO et al., 2012), fazendo do Brasil o maior consumidor de agrotóxicos já banidos 

por outros países. Já o dossiê da (ABRASCO, 2012, p. 29) diz que “conhecidos pelos 

agricultores de “defensivos agrícolas”, são produtos do campo das ciências da vida, ainda que 

paradoxalmente ‘combater as pragas’ signifique destruir a biodiversidade”. O glifosato 
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também é aplicado nos cultivos de milho e feijão, várias vezes ao longo do ano, para a 

limpeza do solo e introdução das sementes. 

 

Figura 20: Nascentes comprometidas pelo uso do solo para cultivo agrícola (a), sem 

mata ciliar.  Observa-se água barrenta (b), ou seja, carregada de sedimentos oriundos 

da agricultura. 

 

      
Fonte: Acervo da pesquisa 

               

 É interessante observar que a aplicação de agrotóxicos é, provavelmente, a única 

atividade em que a contaminação do ambiente de produção e trabalho é intencional 

(GARCIA, 2005). A poluição é provocada pelos agricultores no intuito de combater as 

“invasões na lavoura”, seja uma erva, fungo ou um inseto, consideradas por eles como 

“invasoras, peste ou praga”, que passam a serem alvos de ação dos agrotóxicos como os 

herbicidas, fungicida ou inseticida. Entretanto, como essas “invasões” ocorrem 

simultaneamente junto com a lavoura, sendo impossível separá-las ou individualizá-las, o 

agricultor ataca todo o conjunto, lavoura e praga com esses biocidas, na intenção de atingir 

aqueles alvos. Além disso, todos os agrotóxicos adquiridos estão classificados e rotulados por 

toxicidade I a IV (extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco 

tóxico) para o homem ou ambiente, não cabendo dúvidas ao agricultor e ao agrônomo que 

emitiu o receituário quanto à contaminação intencional que será realizada por uso daqueles 

produtos. 

 Após alguns dias com a morte das ervas, constrói-se o camalhão baixo de base larga, 

conforme mostra a Figura 20 com auxílio de lâminas de trator. Esse agricultor em questão 

A B 
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possui trator, mas quem não tem aluga para realizar este trabalho. Os bancos oferecem muitas 

linhas de financiamento para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, permitindo que 

seja uma aquisição de desejo do agricultor. Os agricultores justificam a utilização dessas 

máquinas pesadas no solo pela facilidade de preparo do mesmo, diminuição a mão de obra, 

permitindo que eles possam produzir mais, mesmo sabendo que a maioria das propriedades 

agrícolas é inadequada para o trabalho com máquinas, devido ao relevo, bastante 

íngreme.  Alguns poucos produtores semeiam aveia nas valas entre os camalhões para cobrir o 

solo, minimizar o processo de erosão e fornecer matéria orgânica, prática recomendada nos 

manuais das fumageiras, procedimento que evita que as chuvas, em alguns anos, provoquem 

erosão conforme mostra a Figura 21.  

      

Figura 21: Manejo em que se aplicam algumas técnicas para conservar o solo, ou seja, 

camalhão contendo cobertura verde entre eles, para controlar a erosão do solo. 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

           

O transplante das mudas das bandejas para o solo é realizado manualmente e ocorre 

em média sessenta dias após a semeadura. O plantio das mudas deve ser feito no topo dos 

camalhões (Figura 22), previamente adubados. O processo de aplicação de fertilizantes (N, P, 

K) pode ser feita, manualmente, em faixas e na superfície dos camalhões, antes ou 

imediatamente após o transplante. Decorridos em torno de quinze dias do transplante, o 

produtor faz a primeira adubação de cobertura, quando as mudas estão enraizadas no solo 

conforme mostra a Figura 22. A segunda cobertura normalmente ocorre entre quinze a vinte 

dias após a primeira adubação. Depois de plantadas, durante o desenvolvimento dos pés de 

fumo, é efetuada a capina (poucos realizam este processo) e mais uma aplicação de 

agrotóxicos (glifosato) para que a terra fique sem mato, evitando mais tarde uma segunda 

limpa. Isso ocorre aproximadamente nos meses de outubro a novembro.  
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Figura 22: Tabaco plantado no manejo de camalhão de base larga, com 20 dias pós 

plantio. 

 

    
                                                                    Fonte:acervo da pesquisa  

 

Todo o manejo da cultura do tabaco efetuado com auxílio de agrotóxicos resulta em 

solo desnudo, praticamente desprovido de plantas exceto as de tabaco, reduzindo 

drasticamente a biota do solo (Figura 22), conforme foi observado em diferentes localidades 

de Presidente Nereu. Segundo depoimento do produtor, “o cultivo do tabaco com a terra livre 

de plantas invasoras, facilita o trabalho”. Ainda, segundo ele, quando do plantio das mudas na 

lavoura “é muito importante enterrar o caule da muda no solo, o que na maioria das vezes é 

difícil, pois a terra está muito seca, compactada”.  

O controle de insetos e moluscos, denominados pelos agricultores de pragas, como 

por exemplo, mosquinha (Bradysia speciosa), lesmas (Vaginula spp.), traça da batata 

(Phthorimae operculella), pulgão do fumo (Epitrix spp.), pulgão (Myzus persicae e Myzus 

nicotinae), broca ou coró (Faustinus cubae, Phyrdenus spp.) e tripes (Thrips tabaci, 

Frankliniella schulzei) entre outras, e das pragas é realizado com agrotóxicos específicos 

(inseticidas). As orientações sobre as técnicas de preparo do solo, semeadura, plantio e 

manejo da cultura até sua colheita são dadas aos produtores rurais pelas empresas fumageiras, 

através de técnicos agrícolas que visitam semanalmente as propriedades. Muitas das 

recomendações das empresas não são seguidas pelos produtores, entre elas destaca-se a falta 

de cobertura morta entre os camalhões, expondo gravemente o solo ao processo erosivo com 

chuvas, compactação do solo, perda de umidade rápida, prejudicando as plantas em épocas de 

estiagem, bem como a falta do uso dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual quando 

do manuseio e a aplicação dos agrotóxicos. Percebe-se que a maioria dos agricultores 

observados na pesquisa não utilizam adequadamente os EPIs, e o mais grave é que eles têm 

conhecimento de que os agrotóxicos fazem mal. Embora os equipamentos de proteção 

individual (EPI) não sejam eficientes para proteger efetivamente os trabalhadores de 
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desenvolverem intoxicações crônicas, sua não utilização ou utilização inadequada contribuem 

para elevar o número de acidentes no trabalho com os agrotóxicos. Os motivos alegados para 

a não utilização dos equipamentos de proteção são o não fornecimento dos EPIs, na hora da 

compra do agrotóxico, mas também o desconforto e incerteza quanto à eficácia dos mesmos 

(SCHMIDT; GODINHO, 2006; CASTRO; CONFALONIERI, 2005). 

Foi diagnosticado também que os agricultores que participaram da pesquisa, poucos 

tinham terminado o ensino fundamental. Isto vem ao encontro do pensar de Schmidt; 

Godinho, (2006); Castro; Confalonieri, (2005), quando falam sobre o Brasil:  

 

Os trabalhadores rurais no Brasil têm, no geral, um baixo nível de escolaridade, 

muitas vezes utilizam a aplicação intensiva de agrotóxicos como á principal medida 

de controle de pragas, possuem pouco ou nenhum treinamento para a utilização de 

agrotóxicos, desconhecem muitas situações de risco e não utilizam equipamentos de 

proteção coletiva e individual para a manipulação e aplicação dos produtos. 

         

Figura 23: Desbrota (quebra dos brotos) do tabaco realizado manualmente pelo 

agricultor 

 

   
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Mais tarde é realizada a poda (Figura 23), ou seja, desbrota (quebra dos brotos), que 

consiste na quebra das flores e dos brotos que nascem no pé de fumo, para que as folhas 

cresçam e fiquem grossas. Em seguida aplica-se o herbicida, para que não cresçam mais 

brotos nas plantas. Antes de o produtor fazer a adubação, ele desbrota (retira as 

inflorescências) e controla os brotos laterais e apicais manualmente, a desbrota, sendo que 

estes controles devem ser realizados até setenta dias após o transplante, ou seja, sob um olhar 

constante do agricultor. 

A próxima etapa do cultivo do fumo é a colheita, que ocorre entre dezembro a final 

de fevereiro. As folhas do fumo são secas em estufas construídas com tijolos (Figura 24). As 
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estufas funcionam a base de fogo a lenha, que tem a função de aquecer o ambiente secando as 

folhas, onde o produtor realiza semanalmente a retirada das folhas inferiores das plantas e 

termina nas superiores (ponteiras), todo este processo é realizado manualmente, durante cada 

etapa da colheita, conforme Figura 24. O número de vezes em que as plantas são colhidas 

pode variar de seis a sete meses, dependendo das condições climáticas e capacidade de cura e 

secagem disponível nas propriedades. Depois de secas, as folhas são classificadas (separadas), 

por uma escala pré-estabelecida pela empresa fumageira. Depois disso, são feitas manocas 

(maços de folhas da mesma classe, amarradas juntas) e então, vendido o produto. Essa etapa 

pode demorar até março. 

 

Figura 24: Processo de colheita do tabaco e secagem em estufas, até perder toda a 

umidade e estar seco. 

 

      
 

      
Fonte: cervo da pesquisa 

             

 Em entrevista informal com o orientador agrícola da empresa fumageira, este 

comenta que alguns produtores são mais conservadores, resistem às novidades tecnológicas. 
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Mas, com o tempo acabam aderindo ao ver que os vizinhos estão conseguindo melhores 

resultados que eles. Analisando todo o processo realizado para a produção do tabaco o 

orientador da fumageira que orienta este e outros agricultores, demonstra preocupação com a 

utilização indiscriminada de agrotóxicos, como prática isolada no controle de pragas, doenças, 

plantas invasoras nas diversas culturas e a utilização de herbicidas no preparo do solo. 

Percebe-se que ele está ciente dos efeitos das técnicas utilizadas, que têm provocado 

problemas cada vez maiores aos agricultores, principalmente aqueles relativos à contaminação 

do meio ambiente, desequilíbrio biológico, surgimento de pragas e patógenos resistentes e 

intoxicação humana e animal.  

 Durante a colheita do tabaco muitos agricultores, ficam doentes. Justificam que é o 

forte cheiro do tabaco que os deixam assim. Segundo as publicações mais recentes da 

Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial da Saúde (OIT/OMS), os 

agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para 

óbito e pelo menos sete milhões pessoas com doenças agudas e crônicas não fatais, trazendo 

consequências severas para a saúde humana e risco de degradação do meio ambiente, 

causados pelo uso abusivo e inadequado dos pesticidas (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). 

 Em estudo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz (2012), 

pesquisadores relataram pela primeira vez a ocorrência  da doença da folha verde do tabaco 

no Brasil. A enfermidade é caracterizada por uma intoxicação aguda de nicotina decorrente da 

absorção dérmica da substância a partir da folha do tabaco, comumente contraída por 

agricultores que trabalham no cultivo da planta. O registro foi realizado no Nordeste e os 

principais sinais e sintomas observados foram tontura, fraqueza, vômito, náusea e cefaleia 

(FIOCRUZ, 2012). 

 Durante a pesquisa com os agricultores, foi percebido que em todas as etapas do 

cultivo do tabaco, o agricultor mantém contato direto com os agrotóxicos, e nem todos 

mantêm cuidados ao manuseá-los. As etapas de aplicação de agroquímicos (agrotóxico) 

coincidem, em grande parte, com as épocas de verão e consequentemente com temperaturas 

elevadas. Por isso o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) não tem uma boa 

aceitação por parte dos agricultores, os quais ficam expostos aos ricos à saúde.     

Porém, grande parte destes problemas resulta do desconhecimento, pelo próprio 

produtor, dos critérios para o uso correto dos agrotóxicos os quais nem sempre são aplicados, 

obedecendo aos princípios básicos de segurança, dosagem, período de carência, modo de 

aplicação, etc. 
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Com esta preocupação existe uma tendência cada vez maior de restrição ao uso 

desses produtos, o que torna fundamental uma revisão dos conceitos e métodos para o 

controle de insetos pragas e doenças.            

 O orientador da fumageira comenta que a relação ao uso de agrotóxicos para a 

cultura do fumo está incorporada no dia-a-dia de suas atividades de campo, e diz que “esta 

ação está evidenciada nos investimentos em pesquisas científicas e treinamentos específicos 

que tem como metas o desenvolvimento de variedades mais resistentes ou tolerantes, o 

controle biológico de pragas e doenças e práticas culturais que diminuem a utilização de 

agroquímicos”. Segundo o orientador da fumageira, “a fumicultura é uma das culturas de 

interesse econômico que menos utiliza defensivos químicos”. De acordo com IBGE 

(BRASIL, 2005) o nível de agroquímicos usado na fumicultura é um dos mais baixos usados 

nas lavouras brasileiras de interesse econômico, mesmo se comparado a culturas alimentares. 

Segundo pesquisa realizada pela ANVISA (2012) sobre alimentos, constatou que 29% dos 

alimentos testados contêm resíduos de agrotóxicos. Esses dados chamam atenção pela 

incidência que se encontram agrotóxicos nos alimentos.  
 De acordo com dados de 2004 do IBGE e do Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para a Defesa Agrícola (SINDAG) o consumo de agroquímicos nas plantações de 

tabaco é de 1,6 kg por hectare de principio ativo, sendo mais baixo que em lavouras como as 

de algodão, soja, cana-de-açúcar, café e tomate. Segundo a ANVISA (BRASIL, 2012) “em 

2011, o pimentão foi o produto analisado que teve o maior número de amostras com 

irregularidades no uso de agrotóxicos”.     

 

Tabela 4: Produção do tabaco no município de Presidente Nereu dos anos de 2008 a 

2012 
Ano Área colhida 

(hectare)                          

Área Plantada 

(hectare)                    

Qde de 

Produtos 

(megagramas)                  

Rendimento 

Médio 

(kg/hectare)  

Valor de 

Produção 

(R$ milhão) 

 

2012   1.000                    1.000                 2.000                     2.000                         12,6 

2011 1.150                    1.150                2.300                   2.000                         11,5 

2010 1.150                    1.150                 2.070                      1.800                        13,248 

2009 1.003                    1.003                 2.077                      2.070                        13,002 

2008 1.151                    1.151                 2.593                      2.252                        14,625                             

Fonte: IBGE-2012 

 

 Outro técnico agrícola, orientador de outra empresa fumageira orgulha-se em dizer 

que em seus 136 produtores de tabaco, a média de consumo de agroquímicos por hectare 

encontra-se bem abaixo da média nacional. Segundo ele é de 620 gramas por hectare de 

princípio ativo. Ainda brinca “que só não come a folha de tabaco porque tem gosto muito 
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amargo”. Ele acredita que se os produtores rurais fizessem o manejo do solo adequadamente 

estes dados por hectare poderiam diminuir. Relata que desses 136 produtores de fumo, 40% 

realiza o manejo do solo por camalhão baixo de base larga com cobertura vegetal, 40% realiza 

o manejo do solo por camalhão baixo sem cobertura vegetal (utilizando mais agrotóxicos, 

para controlar as plantas que podem competir com o tabaco), conforme mostra a figura 25 e, 

20% não seguem um manejo convencional proposto pelas fumageiras. 

 

Figura 25: Lavoura de fumo com solo sem cobertura, com aplicação de agrotóxicos para 

manter o cultivo do tabaco no limpo. 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 Constatou-se que os agricultores que fizeram parte desta pesquisa, na comunidade do 

Vasquinho e do Thieme, em sua grande maioria realizam as mesmas ações, desde o manejo 

do solo, aplicação de agrotóxicos, plantio do tabaco, milho e feijão. Fazem uso da 

mecanização no preparo do solo a cada safra, usam exageradamente agrotóxicos e muito não 

utilizam os EPIs. Muitos agricultores possuem financiamentos com as empresas fumageiras, 

por longos anos, pois fazem o pedido do tabaco e tudo o que precisam para o seu cultivo, 

desde sementes, adubação, fertilizantes, agrotóxicos e custeio financeiro, sendo que os 

agricultores pagam o custo disso somente no final da safra. Por fim, quando vão quitar seus 

débitos com a empresa, o valor é muito maior, pois os juros são altos neste tipo de 

empréstimo. Todos esses agricultores participantes da pesquisa têm filhos matriculados na 

escola. Os filhos não pensam em continuar na agricultura quando saírem da escola. Querem ir 

para as cidades vizinhas e conseguir emprego, pois não encontram na agricultura um futuro 

promissor.  

Constatou-se que as diferentes percepções dos agricultores em relação ao uso de 

agrotóxicos são fortemente condicionadas pelas concepções ligadas à influência destes sobre 

sua saúde. Os produtores relataram que mesmo aplicando os agrotóxicos sem os EPIs, 



93 

 

raramente adoecem, “sentem náuseas, dor de cabeça, mas de forma passageira”. Segundo a 

(ANVISA, 2012, p. 4) “na maioria dos casos, os primeiros sinais são pouco específicos dos 

agrotóxicos, e se apresentam como dores de cabeça, tontura, náuseas, cansaço, falta de 

motivação”. Portanto as doenças oriundas deste manejo convencional, não aparecem de 

imediato, ao longo dos anos os agricultores vão sentindo as consequências deste trabalho 

relata o produtor de tabaco. 

 Percebeu-se que os agricultores, ao contrário do que sucede no cultivo do fumo, 

optam pelo não emprego das substâncias químicas nos alimentos para a subsistência. Plantam 

seus alimentos sem usar agrotóxicos.       

Com baixo grau de escolaridade, um dos agricultores deixa uma fala que é o 

pensamento de todos “Vou dar ao meu filho a oportunidade de estudar que eu não tive na 

roça, pois meu pai não deixava estudar, tinha que trabalhar”. E com isso ano após ano os 

alunos formados no Ensino Médio procuram sair da cidade para ir atrás deste sonho dos pais.  

Percebeu-se que a agricultura familiar está acabando a cada safra. Os terrenos vazios 

acabam sendo vendidos a empresários de outras cidades para povoamento de Eucalyptus. 

Na comunidade do Thieme, durante a pesquisa constatou-se que em todas as famílias 

a cultura predominante é o tabaco, o milho e o feijão. Distante a 16 km do centro da cidade de 

Presidente Nereu, os agricultores produzem quase tudo para seu consumo, o que não é uma 

realidade de todo o município. Sendo uma região bastante declivosa, também nos chamou a 

atenção para a utilização de máquinas pesadas para o preparo do solo. Em algumas 

residências pode-se perceber que em época de estiagem havia falta de água. As nascentes de 

captação estavam comprometidas pelo desmatamento e pela proximidade do plantio de 

Eucalyptus.    

De acordo com um agricultor desta comunidade, ainda falta infraestrutura na 

comunidade, como posto de saúde, que é muito longe da cidade, e o escoamento da produção 

é difícil. Esses fatores são limitantes para que a família permaneça na zona rural. Outra 

preocupação, segundo ele, está no choque cultural que as crianças da zona rural sofrem 

quando vão estudar na área urbana. Ele acredita que deveria se investir na formação dessas 

crianças no campo, evitando que seus filhos queiram sair da agricultura, “aprender coisas da 

terra”, relata o agricultor.   

Um produtor de tabaco desta comunidade com sábias palavras resumiu a agricultura 

do Brasil, dizendo “Querem que paremos com o plantio de tabaco, mas quando plantamos, 

outras culturas, milho, feijão, mandioca, não conseguimos vender a um preço que nos dê 

condições de sustentar nossa família”. Comenta ainda que as políticas econômicas que os 
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governos lançam beneficiam os grandes latifundiários de terra, o que os governos vêm 

fazendo é oferecer financiamento atrás de financiamento para o pequeno agricultor. Como o 

pequeno agricultor pode pagar tanto financiamento se não pagam bem pelo que produzem? E 

termina dizendo, realmente nunca esteve tão fácil de adquirir implementos agrícolas, obter 

financiamento para pegar dinheiro. Mas será que os governos não percebem que os pequenos 

agricultores estão acabando, e muitos que persistem estão endividados.  Pensa igual Bonato 

(2007), quando diz com o passar dos anos, em função da falta de políticas agrícolas 

adequadas, o agricultor migrou para o sistema integrado da fumicultura, que de acordo com 

ele tem vantagens à disponibilidade de crédito por parte da indústria fumageira, assistência 

técnica, entrega de insumos e recebimento da produção na propriedade, ou seja, mercado 

garantido e de fácil acesso, praticamente sem preocupação com a comercialização. Além 

disso, a cultura do tabaco tem uma capacidade de geração de renda razoavelmente estável, 

produzindo muito em pequenas áreas, adequando-se à realidade das famílias com pouca terra, 

e requer investimentos que podem ser amortizados ao longo de vários anos. Contudo, o tabaco 

cria maior dependência do fumicultor em relação à empresa. 

Todo esse processo que o agricultor realiza, é prática comum na maioria dos 

agricultores do município de Presidente Nereu. Caporal e Costabeber (2009) destacam que os 

atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencional são insustentáveis ao 

longo do tempo em função de sua grande dependência de recursos não renováveis e limitados. 

Os agricultores do município de Presidente Nereu, sabem da quantidade de agrotóxicos 

utilizados nas lavouras que cultivam, mas continuam com a justificativa de não ter outra 

opção e por estarem acomodados com a praticidade do combate às plantas espontâneas que 

crescem no meio dos cultivos com o uso de agrotóxicos. Utilizam em média oito tipos de 

herbicidas, cinco tipos de inseticida, cinco tipos de fungicida e dois tipos de reguladores de 

crescimento (antibrotante), conforme demonstra na (Tabela 05).  Os agricultores de Presidente 

Nereu têm consciência que a maneira que estão preparando o solo para o plantio do tabaco, 

com aração mecanizada constante, utilização de agrotóxicos de forma descontrolada, está 

comprometendo a vida do solo, saturando-o, fazendo que a cada cultivo o gasto com insumos 

agrícolas aumente, e principalmente comprometa a sua saúde e de seus familiares. Segundo 

Pires et al. (2005 apud TROIAN; OLIVEIRA; DALCIN; EICHLER, 2009, p. 3), “o uso 

indiscriminado de agrotóxicos tem resultado em intoxicações, em diferentes graus, de 

agricultores e de consumidores, tornando-se um problema de saúde pública”. Apesar de vários 

estudos evidenciarem as graves consequências que estes podem implicar, ainda existem no 
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Brasil alguns obstáculos que impedem o desenvolvimento de uma agricultura menos 

agressiva para as pessoas e para o meio ambiente. 

Percebeu-se que em todas as etapas do cultivo do tabaco no município, o agricultor 

mantém contato direto com os agrotóxicos. As etapas de aplicação de agroquímicos 

(agrotóxico) coincidem, em grande parte, com as épocas de verão e consequentemente com 

temperaturas elevadas, o que faz com que o agricultor muitas vezes não use ou apenas 

coloque parte dos equipamentos de proteção individual, colocando a saúde do agricultor em 

risco.  

De acordo com os agricultores do município de Presidente Nereu, um dos grandes 

problemas dos agrotóxicos utilizados na cultura do tabaco, sempre foi o destino das 

embalagens vazias. Por muito tempo, estas foram jogadas nas barrancas do rio, no meio dos 

remanescentes florestais ou incineradas nas fornalhas das estufas. As embalagens vazias de 

agrotóxicos sempre foram descartadas sem controle e fiscalização e a antiga prática de 

enterrá-las é atualmente condenada devido aos altos riscos de contaminação do solo e das 

águas subterrâneas. Segundo a ABRASCO (2012), os resíduos presentes em embalagens de 

agrotóxicos e afins, quando abandonados no ambiente ou descartados em aterros e lixões, 

contaminam o solo e, exposto a ação da chuva são carregados para águas superficiais e 

subterrâneas. Cabe ressaltar que se esta afirmação vale para os resíduos contidos nas 

embalagens, o mesmo impacto no ambiente é gerado pelo conteúdo total utilizado na 

agricultura. O agricultor relata que mantinha a prática de guardar os agrotóxicos nos ranchos 

junto ao tabaco e outros implementos agrícolas. Segundo ele os animais domésticos tinham 

contato direto com os produtos, bem como os seus familiares. 

As embalagens dos agrotóxicos, também, podem ser consideradas um problema para 

a saúde de todos que estão ligados à agricultura, direta ou indiretamente. Conforme estudos 

feitos pelo dossiê da ABRASCO (2012, p. 75) os empresários dos agrotóxicos, se adiantaram 

em ofertar sua “contribuição” para esse problema, disponibilizando material publicitário, 

cartilhas didáticas e a construção de espaços para recepção das embalagens vazias. Segundo 

relato de um agricultor de Presidente Nereu, participante da pesquisa, que só recentemente 

estão recolhendo as embalagens, porém, é de responsabilidade do município a coleta destas e 

para os trabalhadores rurais a tríplice lavagem dos equipamentos de aplicação de agrotóxicos, 

bem como, o envio das embalagens para serem recolhidas. 
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Tabela 5: Principais agrotóxicos utilizados na cultura do tabaco no Município de 

Presidente Nereu 

 
 Grupo químico Composição Classe 

toxicológica 

Toxicologia 

 
 Inseticida e acaricida 

organofosforado 

Acephate IV Pouco tóxico 

 Inseticida nitroguanidinas Imidacloprid IV Pouco tóxico 
 Inseticida, acaricida 

organofosforado 

Clorpirifos II Altamente tóxico 

 Inseticida, nematicida carbamato Carbofuran I Extremamente 

tóxico 
 Regulador de crescimento 125g/l 

 

Regulador de crescimento 12,5% 

m/ 
     

 

Flumetralina 

 

Flumetralina 

I 

 

I 

Extremamente 

tóxico 

Extremamente 

tóxico 

 Fungicida ditiocarbamato pm Mancozeb III Medianamente 

tóxico 

 
 Fungicida ditiocarbamato 800 Mancozeb III Medianamente 

tóxico 

 
 Fungicida hidantoinas Iprodione IV Pouco tóxico 
 Herbicida Paraque II Altamente tóxico 
 Fungicida Cloridrato de 

propamocarbe 

II Altamente tóxico 

 Acaricida/fungicida Bifentrina III Altamente tóxico 
 Herbicida isoxazolidinonas Clomazone II Altamente tóxico 
 Herbicida dinitroanilinas Pendimethalin II Altamente tóxico 
 Herbicidaariloxifenoxi 

propionato 

Fluazifop-p-butil II Altamente tóxico 

 Herbicida hidroxi-ciclohexeno Sethoxydim II Altamente tóxico 
 Inseticida, acaricida 

hidrocarbonetos 

Óleo mineral 

parafínico 

IV Pouco tóxico 

 Herbicida Sulfentrazona IV Pouco tóxico 
 Herbicida derivado da glicina Glyphosate IV Pouco tóxico 
 Herbicida derivado da glicina Glyphosate IV       Pouco tóxico 
     

Fonte: Souza Cruz (1993) 

 

Constatou-se também que as recomendações contidas nas embalagens dos produtos 

nem sempre são de fácil entendimento e leitura, e isso quando o agricultor lê o que ali consta.  

As fumageiras oferecem algumas orientações básicas, quanto aos procedimentos para a 

lavagem das embalagens vazias, mas também não alertam para o perigo que as embalagens 

também representam a saúde humana e toda a vida ali presente no meio ambiente. Além 
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disso, as embalagens são lavadas em água de múltiplo uso, podendo ser mais uma fonte de 

exposição humana aos agrotóxicos. De acordo com a Agência Nacional de Defesa Vegetal - 

ANDEF (BRASIL, 2013) o manuseio de agrotóxico deve ser feito por pessoas adultas e 

informadas sobre os riscos. Acerca do manuseio de agrotóxico, a NR 31 determina limite de 

idade entre 18 e 60 anos e treinamento de 20 horas, no mínimo.   

O principal motivo para a destinação final correta das embalagens vazias dos 

agrotóxicos é diminuir o risco para a saúde das pessoas e de contaminação do meio ambiente. 

A destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos é um procedimento complexo que 

requer a participação efetiva de todos os agentes envolvidos na fabricação, comercialização, 

utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com o 

manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas embalagens, de modo a evitar 

acidentes e contaminações. Os agricultores participantes desta pesquisa informaram que desde 

o ano de 2011, foi determinado que antes de fazer o pedido para a próxima safra, o agricultor 

tem que ter instalado um local para guardar as embalagens dos agrotóxicos, vazias ou cheias 

conforme mostra a (Figura 26). Este local precisa estar longe da casa, do local de trabalho do 

agricultor, como também deve ser isolado para manter afastados os animais domésticos. O 

agricultor recebe da empresa fumageira sacos para destinar as embalagens vazias, e guardar, 

neste local até que seja recolhido. Uma empresa da região realiza a coleta destas embalagens e 

faz o destino correto. O agricultor visitado por esta pesquisa deixa bem claro, que este 

procedimento é bem recente, antes ele queimava as embalagens vazias ou as enterrava. 

 

Figura 26: Local de armazenamento de embalagens de agrotóxicos vazias e cheias e 

todos os EPIs 

      
Fonte: Acervo da pesquisa 
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 O município de Presidente Nereu está incluído num programa de recolhimento de 

embalagens de agrotóxicos via Associação das Agropecuárias da Bacia do Rio Itajaí (AABRI) 

engloba todo o Alto Vale do Itajaí. Com este programa os produtores rurais têm a 

oportunidade de destinar corretamente os recipientes vazios de agrotóxicos. Os agricultores de 

Presidente Nereu têm participado desta campanha. Em 2010, a quantidade de embalagens 

recolhidas foi de 8.690 unidades vazias, este resultado contou com a participação das escolas, 

da prefeitura, dos sindicatos das fumageiras e da AABRI. Nos demais anos, a quantidade foi 

inferior (Tabela 6). Há um cronograma de recolhimento das embalagens elaborado pela 

AABRI por município, o qual pode ser consultado pelo agricultor no site da prefeitura e da 

Associação.  A diminuição no número de embalagens a partir de 2010 não significa que 

houve redução no consumo de agrotóxicos.  

 

Tabela 6: Quantidade de embalagens vazias de agrotóxicos recolhidas no município de 

Presidente Nereu pela AABRI 

 

Ano 2008          2009 2010 2011 2012 2013 

 

Número de 

embalagens  

Recolhidas 

5710 4180                                              8690 4224 2420 3740 

Fonte: AABRI (2013) 

 

 De acordo com o agricultor visitado este programa veio a contribuir em muito com a 

redução deste lixo que vinha contaminando as pessoas, o solo, o ar e principalmente a água. 

De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas de Embalagens Vazias (INPEV, 2013) A 

Legislação Federal (PLANALTO, Lei 9.974/2000) que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 

final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências (PLANALTO, 

2000) e Decreto (PLANALTO, 4.074 / 2002), que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 

a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 

seus componentes e afins, e dá outras providências (PLANALTO, 2002). Este Decreto em seu 

(ART. 1º) determina que a destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas 

cabe a todos os agentes atuantes na produção agrícola: agricultores, canais de distribuição/ 

http://www.inpev.org.br/downloads/legislacao/senado_federal.pdf
http://www.inpev.org.br/downloads/legislacao/decreto.pdf
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cooperativas, indústria fabricante e poder público. O produtor de Presidente Nereu em sua fala 

menciona que este programa está acontecendo, mas a coleta somente ameniza parte do 

problema que os agrotóxicos oferecem a todos. Esta visão evidencia o quanto o agricultor já 

está ciente dos problemas causados pelo uso dos agrotóxicos. Observando a quantidade de 

agrotóxicos recolhidos nos seguintes anos (Tabela 06) percebe-se que existe muita 

embalagem que antes iria ser destinado na natureza e com este programa de recolhimento tem 

um destino correto. Percebeu-se que muitas embalagens não são recolhidas e que podem 

ainda continuar a poluir muito. As safras de tabaco, milho e feijão, a cada ano estão 

aumentando (SANTA CATARINA, 2013), dados estes que não condizem com a quantidade 

de embalagens recolhidas. A quantidade de embalagens de agrotóxicos consumidas no cultivo 

do tabaco, milho e feijão é muito maior do que o recolhido. Todos da sociedade que estão 

envolvidos nas atividades agrícolas têm a responsabilidade de fazer com que as embalagens 

dos produtos utilizados na agricultura sejam recolhidas e destinadas corretamente. 

 Enfim, a cultura do tabaco é a mais viável economicamente, portanto constatou-se 

junto aos agricultores, que a diminuição na produção, implica em aplicar alternativas viáveis 

que venham a substituir a produção do tabaco e garantir mais qualidade de vida aos 

agricultores, envolvendo de forma participativa, todas as comunidades rurais e os técnicos dos 

diversos órgãos que atuam no meio rural. Só assim poder-se-ia amenizar o quadro em que o 

ecossistema e as populações rurais do município de Presidente Nereu e região. 

 

 

4.1.2 Plantio do Milho 

 

O milho é um produto de grande importância no contexto da agropecuária 

catarinense, pois está presente na maioria das pequenas propriedades. Sua importância deve 

ser considerada nos aspectos social e econômico, porque é produzido por aproximadamente 

150 mil famílias rurais em sua grande maioria pequenos e médios produtores e também por 

ser importante insumo para a suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite, que são setores 

fundamentais para a agroindústria catarinense, geradora de empregos na área urbana, Epagri 

(SANTA CATARINA, 2008). 

O milho é uma planta do continente americano, cuja região mais provável de origem 

é a América do Norte, mais precisamente o México (FRÉRE et al., 1978). O milho (Zea mays 

L.) é uma das culturas mais importantes para o Estado de Santa Catarina. Na safra agrícola de 

2009/2010, a área cultivada foi de aproximadamente 587 mil hectares ou 5.870 km
2
, com 
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produção total de 3,8 milhões de toneladas e rendimento médio de 6.300 kg/ha, segundo 

Centro de Estudos e Pesquisas Agropecuárias (CEPA, 2010). 

 

Figura 27: Plantas de milho transgênico no município de Presidente Nereu 

 

      
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Em Presidente Nereu, o plantio do milho cultivado pela maioria das famílias, serve 

para o consumo interno, como fonte de alimento para criação de animais em pequena escala. 

Teve uma participação de 2,5% na economia do município em 2013 (AMAVI, 2013) como 

mostra a tabela 7. A pesquisa revelou que o milho é cultivado em todas as propriedades 

agrícolas do município, mas por ser pouca extensão de terras e o cultivo do tabaco ser mais 

viável economicamente (Tabela 7), o plantio do milho atende mais as necessidades de cada 

propriedade, e isso evidencia sua importância local, mesmo não sendo a maior fonte de renda 

agrícola. Conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006, a produção de milho do 

município foi de 1738 megagramas, gerando uma renda de 533 mil reais.  

 

Tabela 7: Produção do milho no município de Presidente Nereu dos anos de 2008 á 2012 

 
Ano           Área colhida        Área Plantada      Qt. de Produtos     Rendimento Médio    Valor de Produção 

                    (hectare)                 (hectare)             (megagramas)               (kg/ha)                   (R$ mil reais) 

 

2012       530                     550                  2214                     4177                       908 

2011       500                     500                  2160                     4320                       820 

2010       460                     460                  1986                     4317                       556 

2009       410                     410                  1476                     3600                       531 

2008       460                     460                  2034                     4421                       787                             
Fonte: IBGE-2012 
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Observa-se que a área de plantio do milho a cada ano vem aumentando (Tabela 7), 

resultado da estabilidade na área do plantio do tabaco e sua provável diminuição (Tabela 4). 

   Apesar deste pequeno aumento em área, o produtor está ciente do baixo retorno 

econômico dessa cultura, motivada pelo elevado custo da semente transgênica, dos insumos 

associados e principalmente, o baixo preço de venda. Em geral, em áreas onde ocorre o 

plantio de fumo, o agricultor pode produzir duas safras de milho entre setembro a abril do ano 

subsequente. 

A primeira safra de milho é plantada em setembro, geralmente concomitante com a 

cultura do tabaco, porém em áreas diferentes. Percebeu-se durante a pesquisa que esta é uma 

prática comum em todas as propriedades, porém a quantidade cultivada é pequena, pois como 

mostra a figura 28, parte da terra cultivável é predominantemente utilizada para o cultivo do 

tabaco. 

 

Figura 28: Plantio do milho concomitante ao tabaco. 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Para cultivar o milho, o agricultor prepara o solo fazendo a gradagem com tratores, 

mas a prática mais comum observada foi a aplicação de herbicidas para eliminar ervas e a 

limpeza do solo. O plantio é realizado com tratores de maior porte ou microtratores. São 

poucos os agricultores que ainda realizam o plantio manual do milho. Aqueles que não 

possuem esses maquinários contratam serviço terceirizado que possui estes equipamentos. 

Nesse processo de plantio do milho realiza também fertilização com adubos químicos. 

Quando o milho está com cerca de 90 cm de altura, eles aspergem novamente o herbicida 

(glifosato) sobre o milho e o solo, com a utilização de microtratores ou tratores, sendo que 

com a pressão destas máquinas a eficiência do herbicida é fatal para as plantas invasoras de 
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cultivo popularmente denominadas de daninhas, como pode ser observado na figura 29. A 

aplicação do glifosato no milho, somente pode ser manuseada em plantios com sementes 

geneticamente modificadas. Se aplicado em milho tradicional o glifosato provoca a morte do 

milho (EMBRAPA, 2013). Os sintomas típicos de intoxicação das plantas pelo herbicida 

glifosato são a paralisação do crescimento, o amarelecimento dos meristemas e das folhas 

jovens, folhas com estrias ou avermelhadas com posterior necrose e morte das plantas 

(KARAM; OLIVEIRA, 2007). 

 A maioria dos produtores participantes da pesquisa cultivam estas variedades 

transgênicas de milho. Segundo a ABRASCO (2012, p. 37) no Brasil, “é concomitante o uso 

de agrotóxicos no plantio de transgênicos, uma vez que estas são programadas a resistir ao 

agrotóxico de eleição”. Dessa forma, a venda das sementes é realizada concomitantemente a 

do agrotóxico, cita-se como exemplo as sementes de milho cultivadas pelos agricultores da 

pesquisa, onde nas embalagens das sementes, já indicam a aplicação do glifosato (Figura 30). 

No período que antecede a floração há necessidade de uso de ureia, que deve ser aplicada com 

o solo úmido e incorporada a uma profundidade de cinco centímetros ou via água de 

irrigação, Embrapa (BRASIL, 2013). Este processo tem dado bons resultados na produção, 

mas com lixiviação grande quantidade desse fertilizante escoa pelo solo e para os cursos 

d`água. Os agricultores relataram “que o plantio de sementes geneticamente modificadas, 

resistentes ao glifosato, tem uma produção excelente por hectare”. De acordo com eles, a 

aplicação deste herbicida na cultura do milho elimina (Figura 29) a presença de plantas 

invasoras, o que diminui a mão de obra na limpeza da lavoura e principalmente para a 

colheita, onde geralmente é realizado por micro tratores ou tratores como mostra  a figuras 29 

e 30.   

Em vários momentos da pesquisa constatou-se que os agricultores não utilizam os 

EPIs, para proteger-se dos agrotóxicos. Esse mecanismo de aspersão feita pelas máquinas age 

como uma eficiência letal para as plantas invasoras (Figura 29). O contato direto com o ser 

humano principalmente com o glifosato gera danos à saúde humana. De acordo com Júnior e 

Santos (2002): 

 

Quanto aos aspectos toxicológicos, o glifosato é irritante dérmico e ocular, podendo 

causar danos hepáticos e renais quando ingerido em doses elevadas. O composto é 

absorvido por via oral e dérmica, sendo excretado principalmente na urina. A 

excreção biliar, no entanto, é limitada e a eliminação através de ar expirado é muito 

baixa. 
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O autor ainda comenta que entre os efeitos agudo e crônico em seres humanos, são 

citados: dermatite de contato e síndrome tóxica após a ingestão de doses elevadas, 

epigastralgia-ulceração ou lesão de mucosa gástrica, hipertermia, anúria, oligúria, hipotensão, 

conjuntivite, edema orbital, choque cardiogênico, arritmias cardíacas, edema pulmonar não-

carcinogênico, pneumonite, necrose tubular aguda, elevação de enzimas hepáticas, aumento 

da quantidade de leucócitos, acidose metabólica e hipercalemia. No entanto há controvérsia 

nos efeitos desses herbicidas para o ser humano. O estudo publicado pela revista norte-

americana Food and Chemical Toxicology “A SISUDA” (2012), que é referência em 

toxicologia de alimentos, publicou em um estudo feito com ratos, onde aponta efeitos 

prejudiciais do consumo de alimentos geneticamente modificados. O alimento dos ratos 

utilizado no estudo foi com o milho geneticamente modificado. De acordo com Guimarães 

(2012) não há qualquer estudo dessa natureza e duração com humanos. Com a mesma posição 

a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança-CTNBio do Brasil (BRASIL, PARECER 

TÉCNICO nº 3045/2011) conclui pelo deferimento sobre as sementes geneticamente 

modificadas:  

Não há mecanismo conhecido ou possível de interação entre essas proteínas que 

pudesse levar a um efeito adverso à saúde animal e humano; não difere do milho 

controle e, portanto, não apresenta riscos ambientais; no milho em questão, não tem 

potencial para afetar de maneira significativa a microbiota do solo; Em termos de 

segurança alimentar, o milho se mostrou substancialmente semelhante ao milho 

convencional. Diante do exposto conclui-se que o cultivo e o consumo de milho 

geneticamente modificado não são potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente, ou de riscos à saúde humana e animal. 
               

 No entanto o glifosato é um dos herbicidas mais utilizados no preparo de áreas para o 

plantio, como também no controle de várias espécies de plantas daninhas no cultivo do milho 

(Figura 29). O problema observado, caso a sua aplicação não seja realizada em condições 

favoráveis, pode ocorrer deriva. Segundo Pasquali (2011) a deriva pode ocorrer quando o 

produto aplicado em um local atinge outro diferente daquele que se deseja. Segundo o autor, o 

produto pulverizado que não atinge o alvo esperado pode ocasionar efeitos no aplicador, em 

culturas sensíveis, animais e no meio ambiente, fato observado nesta pesquisa durante as 

observações em campo, nas propriedades visitadas (Figura 29), ocorrendo principalmente pela 

não utilização dos EPIs, as condições climáticas e a habilidade do agricultor na aplicação do 

produto. Conforme Santos et al. (2007) os danos causados pela deriva dependem da 

concentração da calda utilizada e da quantidade que atinge a cultura.  

Averiguo-se que o agricultor do município de Presidente Nereu age sem técnica, não 

percebendo que o manuseio dos agrotóxicos pode fazer mal à saúde. Na figura 29 fica 
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evidente o efeito deletério do herbicida sobre ervas invasoras, deixando o solo exposto 

coberto quase que exclusivamente pelo milho. Segundo os agricultores, a diminuição da 

produtividade e o aumento de insumos a cada safra é a prova que o solo está sendo degradado. 

Percebeu-se que os pequenos agricultores do município usam frequentemente 

herbicidas no cultivo do milho e em toda a propriedade, alegando conseguir bons resultados 

de produção e consequentemente agregar mais a recursos financeiros e a economia familiar. 

Assim, investem em sementes de qualidade que constantemente a mídia divulga recordes de 

produção. Segundo relatos dos agricultores, o custo desta semente geneticamente modificada 

é elevado (Figura 30). O próprio rótulo das embalagens das sementes de milho descreve o 

perigo que é manusear as sementes que estão quimicamente tratadas. Foi possível perceber 

que a maioria dos agricultores não faz leitura das embalagens que contêm as sementes do 

milho. Nelas consta o alerta: “sementes tratadas com defensivos, impróprio para alimentação, 

evitar inalação e contato direto com o produto, ao manusear as sementes utilizar EPIs, lavar 

bem as mãos após o manuseio, embalagens vazias não devem ser reutilizadas”. O alerta que 

se faz sobre a semente é a prova do alto risco à saúde humana e todo animal doméstico e 

silvestre que a ingerir. Os ingredientes ativos na formulação desta semente de milho 

geneticamente modificada são compostos por “dois fungicidas (fludioxonil e metalaxil-M)” 

ANVISA (BRASIL, 2010) a modalidade de emprego: aplicação em sementes de [...] milho, 

classe toxicológica III, e três inseticidas (primifós-metílico e deltametrina, tiametoxam), 

também aplicado nas sementes de milho, de classe toxicológica III, todos “extremamente 

perigosos à natureza”. Quando sugerido ao agricultor que realizasse a leitura do rótulo na 

embalagem da semente de milho este ficou assustado com as informações ali contidas. Cabe 

ressaltar que as sementes sempre foram cápsulas de vida, mas tão envenenadas, são emissárias 

de morte. 

 De acordo com o Manual para a Cultura do Milho (SANTA CATARINA, 2008):  

 

A estabilidade e a sustentabilidade de sistemas de produção agropecuários são 

preocupações cada vez mais constantes para toda a sociedade. Os agricultores 

necessitam ter garantia de sua sobrevivência econômica e a sociedade depende da 

produção agrícola para sua própria existência. Essa estabilidade, por sua vez, 

somente pode ser mantida se houver um uso adequado e racional dos recursos 

naturais, especialmente do solo e da água [...]. 

 

Nodari (2010) explica que a tecnologia de transgenia na agricultura traz impactos 

sociais, econômicos e culturais. Nesse tipo de tecnologia são inseridos genes que dependem 

de um produto químico para que voltem a ter funcionalidade. Em ambas as situações, os 
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produtores serão obrigados a pagar royalties a cada compra de semente, o que vai aumentar os 

custos da produção. 

 

Figura 29: Controle de plantas invasoras da cultura do milho com o uso de herbicida 

glifosato. Perceber que os vapores se expandem por toda a área incluindo estradas e 

vegetação secundária próxima, deixando o solo exposto. 

 

      

     
Fonte: acervo da pesquisa 

  

Para Nodari (2010), pode haver disseminação de sementes geneticamente 

modificadas para outras plantações não transgênicas, devido à polinização natural (NODARI, 

2010).  Sobre o glifosato aplicado em plantas geneticamente modificadas o autor descreve que 

pouco se conhece sobre seus efeitos na alimentação humana. O autor enfatiza que é verdade 

que não temos informações suficientes de que ocorrem riscos dimensionados, mas também 

não sabemos se os riscos não existem, até porque isso não foi pesquisado suficientemente. O 
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que podemos assumir de fato é que conhecemos muito pouco sobre o assunto (NODARI, 

2010). 

Percebeu-se na pesquisa que os agricultores estão investindo nestas sementes de 

milho geneticamente modificadas, o que diminui em muito os tipos de agrotóxicos utilizados 

no cultivo de milho em relação a épocas passadas, porém ficou evidenciado o aumento do 

consumo do glifosato. 

 

Figura 30: Embalagens das sementes Dow Sementes/ VT PRO 2 geneticamente 

modificada, utilizada pelos agricultores para o plantio do milho.  

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Estas sementes geram plantas resistentes aos fungos, insetos e resistentes a aplicação 

de herbicidas glifosato para o controle de plantas invasoras na cultura do milho, como mostra 

na figura 30. Recente reportagem evidenciou milho resistente ao glifosato, tornando-se 

invasor de cultivos de soja. Segundo o pesquisador da Embrapa Soja (ADEGAS, 2013) a 

resistência de plantas invasoras é atualmente uma das principais preocupações da agricultura 

mundial. No Brasil, casos de resistência já ocorrem no Sul e começam a aparecer no Centro-

Oeste. De acordo com o pesquisador, a criação de resistência de plantas daninhas vem 

ocorrendo devido ao uso sucessivo de um mesmo herbicida, o glifosato, na dessecação para o 

plantio direto e no controle das lavouras geneticamente modificadas RR (Roundup resistent) 

de soja, milho e algodão. Com isto a população dos indivíduos resistentes aumenta, causando 

prejuízos às lavouras. 
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  Segundo a ABRASCO (2012, p. 37) “em 1994 foram aplicadas nos EUA cerca de 

3,6 mil toneladas de glifosato e, em 2005, esse número saltou para quase 54 mil toneladas”. O 

surgimento de novas pragas resistentes tem induzido também a um maior consumo de 

agrotóxicos nesse país. Mesmo com o uso intensivo desse herbicida, já surgiram plantas que 

apresentam algum grau de resistência ao glifosato (VARGAS et al., 2006). Segundo o autor 

atualmente são reconhecidas oito espécies resistentes ao glifosato no mundo. 

 Verificou-se que os agricultores de Presidente Nereu, estão dependentes deste tipo de 

cultivo com sementes de milho geneticamente modificadas e consequentemente aumentar o 

consumo de glifosato nas próximas safras. 

 

Tabela 8: Principais agrotóxicos utilizados para a cultura do milho no Município de 

Presidente Nereu 

 
 Grupo químico Composição Classe 

toxicológica 

Toxicologia 

 
 Fungicida Fludioxonil III Medianamente 

tóxico 
 Fungicida Metalaxil-M III Medianamente 

tóxico 
 Inseticida, Acaricida  Pirimifós III Medianamente 

tóxico 
 Inseticida  Deltametrina III Medianamente 

tóxico 
 Herbicida derivado da glicina 

 

Herbicida 

Glyphosate 

 

Mesotriona 

IV 

 

III 

Pouco Tóxico 

 

Medianamente 

tóxico 
Fonte: Embrapa 2013 

O agricultor nos relata que a segunda safra do milho começa logo após terminar a 

colheita total do tabaco ou do próprio milho, a partir de janeiro. A maioria dos agricultores 

realiza a gradagem do substrato com tratores, repicando o solo para o plantio do milho e esta 

ocorre do final de dezembro até janeiro (Figura 31). A principal função da gradagem é 

desfazer o camalhão, para tornar mais fácil o plantio do milho com o uso novamente do trator, 

facilitando também na colheita que é realizado com a colheitadeira anexada ao trator. O solo é 

remexido em várias direções numa profundidade de até 40 cm, segundo o agricultor 

consultado.  De acordo com a Embrapa (2013) a gradagem tem o objetivo de romper blocos 

de terra e nivelar o terreno, para controlar plantas invasoras e preparar para o plantio. Após a 

gradagem o solo fica totalmente exposto à ação erosiva e lixiviatória das chuvas. Cabe 
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mencionar que o relevo de Presidente Nereu é bastante acidentado, o que potencializa esta 

ação.  

Figura 31: Gradagem do solo com trator, desfazendo o camalhão sobre o qual havia sido 

plantado o tabaco e em seguida efetuado o plantio do milho. 

 

     
Fonte: acervo da pesquisa 

Nesse modelo de manejo com gradagem os agricultores retiram todas as pedras que 

encontram no solo para melhorar o trabalho do trator, e não prejudicar o processo de plantio e 

colheita do milho. O trator, anexado a uma plantadeira enterra a semente do milho no solo e já 

distribui a adubação química ideal para a primeira fase de desenvolvimento da planta (Figura 

32). 

Figura 32: Plantio mecânico do milho utilizando trator em Presidente Nereu. 

 

     
Fonte: Acervo da pesquisa 

 Na segunda safra, após a germinação do milho, é aplicado o glifosato para eliminar 

as possíveis plantas invasoras. Este herbicida é usado mais na fase inicial pós- plantio, pois 

como é verão, as chuvas são frequentes e elevadas às temperaturas, o que facilita a 
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germinação e desenvolvimento das plantas invasoras. Nossa observação em campo 

evidenciou pequena incidência de plantas invasoras no entremeio ao milho. Mas, 

independente desta constatação se faz a aplicação do herbicida, apenas de forma preventiva. 

Esta elevada dosagem sobre o solo impacta a microbiota por carência de matéria orgânica 

incorporada ao mesmo.  

Figura 33: Cultivo de milho: a e b apresentando plantas muito jovens em cujo solo será 

aplicado glifosato; c cultivo de milho sob o efeito da estiagem de janeiro e fevereiro de 

2014, cujo solo encontra-se praticamente desnudo de proteção. 

 

      

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

              O agricultor nos relata que o milho quando atinge cerca de 90 cm de altura é aplicado 

sob aspersão novamente o herbicida (glifosato), deixando o solo totalmente desprotegido de 

qualquer tipo de cobertura vegetal. Essa técnica vem causando problemas graves no meio 

ambiente. Segundo Rahe (2007), os herbicidas comerciais que têm o glifosato como 

ingrediente ativo agem de forma rápida e fortemente adsorvida aos colóides do solo, sendo 

que seu residual é insignificante na maioria de solos. O autor ressalta que é solúvel em água e 

pouco tóxico aos mamíferos. Acrescenta dizendo que embora o crescimento cesse algumas 

A B 

C  
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horas após a aplicação do glifosato, a morte das plantas tratadas somente ocorre após 1-3 

semanas. Ele menciona que apesar do herbicida ser aplicado na parte aérea das plantas, a 

morte das plantas tratadas parece requerer a translocação do glifosato para as raízes, agindo 

localmente em fungos que colonizam as raízes das plantas, uns tornando-se resistente, tais 

como Pythium e Fusarium. Ao contrário, fungos como Rhizopus e Penicillium, que não 

colonizam raízes de plantas, não contribuem para a eficácia, sendo afetados pelo glifosato. De 

acordo com (SANTOS et al., 2001, p. 58)  em diversos tipos de cultivo, glifosato costuma ser 

pulverizado sendo, em geral, absorvido na planta através de suas folhas e dos caulículos 

novos e acrescenta:  “a aplicação de glifosato pode resultar na presença de resíduos tanto na 

colheita quanto em animais usados na alimentação humana”. Foi observado na pesquisa, que 

o agricultor que não realiza a gradagem do solo com tratores, após terminar a colheita do 

tabaco, também aplica o glifosato nos camalhões, e após realiza o plantio de milho. Observou-

se que em épocas de estiagem, como mostra a Figura 33, a germinação das sementes fica 

comprometida e as que germinam ficam expostas a temperaturas elevadas, oriundas 

principalmente da exposição direta do solo. Possivelmente a evaporação da água neste solo 

exposto e aquecido pelos raios solares é muito rápida, afetando diretamente as plantas, em 

especial o milho. A proteção do solo com cobertura morta promove incrementos na produção 

das plantas, aumenta a água disponível no solo, fornece nutrientes essenciais às plantas 

(CADAVID et al., 1998 apud FERREIRA, 2007), reduz a perda de água por evaporação 

resultando em maior crescimento do sistema radicular na camada superficial e reduz a 

flutuação da temperatura na superfície do solo (GILL et al. 1996 apud FERREIRA, 2007).  

Nas estações chuvosas o solo exposto é carreado pelas águas para os cursos d`água, levando 

consigo o solo fértil, os nutrientes e os agrotóxicos (Figura 5). Segundo Hernani et al. (2002, 

p. 47) “A principal causa da degradação do solo em ambientes tropicais e subtropicais úmidos 

é a erosão hídrica e as atividades que contribuem para o aumento das perdas de solo”. O autor 

ainda diz que perda da camada superficial do solo é a principal forma de expressão da 

degradação das terras no Brasil, sendo a erosão hídrica a sua causa maior. 

              Percebeu-se que os agricultores são conscientes que do modo como manejam o solo 

em suas atividades agrícolas estão comprometendo o meio ambiente, incluindo os recursos 

hídricos e também a sua saúde e de seus familiares. Relatam que continuam a realizar este 

manejo, pois acreditam que todos os agricultores precisam maximizar as safras e a qualidade 

de seu produto ao mesmo tempo em que economizam nos custos, tempo e mão de obra.  

Com estas aplicações de glifosato no cultivo do milho, na fase de colheita, o solo está 

limpo e sem plantas invasoras, o que favorece a colheita mecanizada, mas gerando um grande 
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impacto negativo sobre a biodiversidade, a qualidade da água, e principalmente fazendo a 

sociedade questionar sobre a qualidade deste milho conforme podemos perceber na (Figura 

34). Segundo Barreto; Ribeiro (2006), o processo de degradação do solo provocado pelos 

agrotóxicos inicia-se com a esterilização, eliminação de flora e fauna, que juntamente com os 

processos erosivos levam à maior demanda de aplicação de produtos químicos. 

Contrariamente pensa a empresa de biotecnologia Agroeste (2013) sobre a segurança 

alimentar do milho resistente a aplicação do glifosato onde assim relata: O milho resistente ao 

glifosato é tão seguro, saudável e nutritivo quanto o milho convencional e quanto a segurança 

ambiental a empresa diz que o milho por ser tolerante ao glifosato, oferece aos produtores 

uma nova opção para o controle de plantas daninhas na cultura do milho, além de possibilitar 

inúmeros benefícios ambientais como: Redução do uso de herbicidas mais tóxicos; Redução 

do número de aplicações para controlar as plantas daninhas; Uso do plantio direto e melhor 

qualidade da água. Constatou-se que há diferentes posicionamentos em relação ao cultivo 

deste milho resistente ao glifosato. Este tema merece maiores esclarecimentos a sociedade, 

proporcionando condições que favoreçam a sustentabilidade. 

 Observou-se nas propriedades visitadas e em outras propriedades não mencionadas 

nesta pesquisa que o manejo que vem sendo realizado no preparo do solo para o cultivo do 

milho, do feijão e do tabaco, está diminuindo gradativamente a matéria orgânica dos solos. Os 

produtores visitados, a cada nova safra relataram que precisam mais adubação química, para 

ter produtividade, para que as plantas sejam saudáveis.  Já Doran & Parkin (1994) elaboraram 

uma definição mais complexa relativa à capacidade de o solo funcionar dentro dos limites de 

um ecossistema, sustentando a produtividade biológica, mantendo a qualidade do ambiente e 

promovendo a saúde de plantas e animais. Segundo a Embrapa (2014) o atual sistema de 

exploração agrícola tem induzido o solo a um processo acelerado de degradação, com 

desequilíbrio de suas características físicas, químicas e biológicas, afetando, 

progressivamente, o seu potencial produtivo.  Ressalta-se ainda que tanto os agricultores, 

como a assistência técnica, devem estar predispostos a mudanças, conscientes de que o 

sistema é importante para alcançar êxito e rentabilidade na atividade agrícola.  

 Percebeu-se nas observações em campo que os sistemas de cultivo intensivo têm 

resultado na degradação do solo e na redução do potencial produtivo. Evidenciou-se também 

que são raros, mas ainda existem produtores que cultivam orgânico, excluindo insumos 

químicos (fertilizantes, herbicidas), introduzindo a matéria orgânica através da adubação 

verde. Este manejo busca maximizar a produção com menor impacto sobre o meio ambiente.  
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Figura 34: Manejo do solo no cultivo do milho, com aplicação de glifosato mantendo o 

solo desprovido de ervas invasoras e desta forma facilitara realização da colheita 

mecanizada. 

 

      

     
Fonte: acervo da pesquisa 

 

   

A pesquisa revelou que os agricultores do município de Presidente Nereu em média 

durante o ano, no cultivo de (tabaco, milho e feijão) aspergem no solo, 10,5 L/ha/ano de 

herbicidas, acrescidos de inseticidas, fungicidas, acaricidas. É utilizado de forma intensa 

agrotóxicos na agricultura familiar e, em geral isso é feito sob orientação do agrônomo da 

EPAGRI conveniado com a prefeitura, além dos técnicos das empresas fumageiras. Este 

grande volume de agrotóxicos certamente causará forte impacto sobre a biodiversidade do 

solo e de sua vegetação protetora, além da água e da saúde dos trabalhadores e suas famílias, 

além dos consumidores destes produtos. Estas informações coletadas em entrevista informal 

com os agricultores do município de Presidente Nereu sobre o consumo de agrotóxicos vêm 

confirmar a pesquisa feita em 26 estados do Brasil, realizadas pelo Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da ANVISA (2011), onde menciona que 
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cerca de um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está 

contaminado pelos agrotóxicos.  

 

 

4.1.3 Plantio do Feijão 

 

O feijão é uma planta anual herbácea, pertencente à família Leguminosa e ou 

Fabaceae, provavelmente originária da América Latina, onde foram encontradas formas 

selvagens em diferentes áreas (SANTA CATARINA, 1997, p. 10). Outras pesquisas sobre o 

feijão comum (Phaeseolus vulgaris L.) dizem que: 

 

É uma planta cultivada a milhares de anos pelo homem. Sua origem até hoje, 

constitui fonte de divergência entre os pesquisadores. Diversas hipóteses tentam 

explicar não somente a origem da planta, mas também de quando teria o homem 

começado a utilizá-la como uma cultura doméstica. Algumas evidências levam à 

hipótese de que o centro de origem da planta e sua domesticação como cultura 

teriam ocorrido na região da Mesoamérica, por volta de 7000 anos a.C,  uma vez que 

cultivares selvagens, similares a variedades crioulas, foram encontrados nessa 

região, mais especificamente no México. Supõe-se que a partir dessa região, a 

cultura teria, posteriormente, sido disseminada para toda a América do Sul (PAULA 

JÚNIOR; VENZON, 2007). 

               

Das vinte famílias de agricultores visitadas na pesquisa, cerca da metade cultiva 

feijão, simplesmente para o consumo familiar e as demais é de costume plantar uma safra de 

feijão, ajudando a agregar valores à economia familiar. Quando este cultivo é destinado à 

comercialização, em geral de dois a quatro hectares de terras são cultivados.  

Para representar o pensar dos agricultores relativo à cultura do feijão, a pesquisa se 

valeu do depoimento do agricultor que reside na comunidade do Thieme. Este possui 14 

hectares de terra, onde cultiva o tabaco, milho e o feijão. O agricultor nos relata que cultiva 

três hectares de feijão, após a retirada do tabaco, em parte da área. O feijão plantado por este 

agricultor faz parte da safrinha (janeiro a março). A preparação da área para o plantio segundo 

o agricultor tem como finalidade, remover a vegetação existente, em geral, plantas herbáceas 

comuns em áreas agrícolas, ou incorporar os restos da cultura de tabaco. Segundo ele “a 

sementeira de outros capins desfavorecem a germinação das sementes e o desenvolvimento da 

cultura do feijão”. A gradagem do solo, como já foi explicitada anteriormente na cultura de 

tabaco, é realizada com o auxílio de trator. Há também a limpeza do terreno feita com auxílio 

de herbicidas, em especial glifosato, não necessitando assim, remexer a terra com a gradagem. 
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Quando se faz a gradagem, em geral, são desmanchados os camalhões elaborados 

para o plantio do tabaco, e a movimentação do solo atinge profundidade em torno de 20 cm. 

Esta profundidade é explicada para tornar o solo descompactado. A gradagem que utiliza em 

seu terreno acidentado não é indicada para esta condição. De acordo com o manual do Centro 

de Ensino Técnico (CENTEC 2004) a aração-gradagem é indicada para solos com declividade 

entre 0 a 3%, para declividades de 6 a 12% práticas de terraços em nível, de 12 a 18% terraços 

com faixas de retenção para maior proteção do solo e acima de 18%, aconselha-se destinar a 

área para fins de pastagem, refúgio da fauna ou reflorestamento. Como mencionado 

anteriormente o relevo do município é fortemente ondulado com declividade superior a 10% 

(4,5º) exceto nos chapadões e nas pequenas planícies ao longo dos rios. Muitas das áreas são 

sem aptidão agrícola (SANTA CATARINA, 1986).  

O agricultor, após a aração e gradagem é utilizado herbicida, numa dosagem de 3,5 

L/ha de glifosato, para evitar que o banco de sementes do solo germine O agricultor relata que 

está consciente que esta prática tem muitos impactos ambientais e seu emprego tem se 

tornado cada vez mais comum. Justifica-se sob a alegação que resulta na economia de 

insumos (adubação química), combustível e tempo. Como a área de cultivo deste agricultor 

apresenta solo raso, com afloramentos de blocos de rocha, para ampliar a área mecanizada ele 

retira os blocos de rochas com diversos tamanhos para que o trator possa trabalhar melhor, 

realizando gradagem e plantio em lugares com relevo bastante acidentado (Figura 35). 

 

Figura 35: Manejo do solo com gradagem para desfazer os camalhões e realizar o 

plantio do feijão 

 

    
Fonte: acervo da pesquisa 

 

              O solo estando preparado, o agricultor realiza o plantio mecanizado com trator. Estas 

práticas acontecem em todas as propriedades visitadas. Um dos grandes problemas ambientais 

no cultivo do feijão, observado durante a pesquisa, é que o plantio tem sido realizado a favor 
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da pendente, procedimento que facilita a operação do trator, pois os terrenos são muito 

acidentados, sendo quase impossível realizar o plantio do feijão em linhas horizontais, mas 

favorece imensamente a erosão e a lixiviação dos minerais do solo, inclusive aqueles 

incorporados via adubação química. Segundo relato de outros produtores houve épocas de 

forte chuva que foram perdidas a semeadura do feijão, pois as águas criaram voçorocas por 

entremeio à lavoura arrastando as sementes e plantas jovens, bem como os nutrientes 

esvaindo-se encosta abaixo.  Conforme figura 36 este tipo de cultivo a favor da pendente 

minimiza a infiltração de água no solo e intensifica o escoamento superficial agravando a 

erosão e lixiviação durante as chuvas. 

 

Figura 36: Roça de feijão plantada com trator em linhas a favor da pendente em solo 

acidentado, com fortes vestígios de erosão. 

 

      
Fonte: acervo da pesquisa 

 

De acordo com as recomendações técnicas para o cultivo do feijão da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Epagri (SANTA CATARINA, 

1997) para Presidente Nereu “o período de semeadura da safra é de primeiro de setembro a 

dez de outubro e da safrinha é de onze de janeiro a vinte e oito de fevereiro”. Constatou-se 

que os agricultores participantes da pesquisa, cultivam a denominada safrinha de feijão, logo 

após o término da colheita do tabaco.  

 Os agricultores vêm percebendo que com a gradagem do solo para o plantio do feijão 

há necessidade de se fazer um maior controle das pragas e ervas invasoras, principalmente no 

início do desenvolvimento (Figura 37), pois o solo fica descoberto, o calor, as chuvas 

frequentes e a intensa luminosidade que atingem o solo estimulam a germinação de sementes 

de ervas invasoras de cultivos para realizar este controle destas são utilizados herbicidas.   
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Figura 37: Manejo do solo para plantio de feijãfo, aplicando herbicida para limpeza do 

solo, mantendo parte da cobertura vegetal morta. 

 

  
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 O plantio direto do feijão após a primeira safra de  retirada do tabaco ou milho, neste 

caso o controle das ervas invasoras, denominada pelos cultivadores de ‘limpeza do solo’, é 

feita com herbicida. Este manejo, possibilita deixar cobertura morta sobre o solo, 

minimizando a erosão e  a lixiviação dos  nutrientes. Esta favorece a manutenção da umidade  

do solo, permitindo melhor desenvolvimento do feijão. O plantio direto se desenvolveu de 

forma muito rápida, devido as suas vantagens que incluem a diminuição dos custos de 

produção ser uma prática conservacionista e diminuir o tempo entre a colheita da safra 

anterior e a semeadura da safra seguinte (RESCK, 1999). Segundo Romeiro (1998). Percebe-

se ainda a importância do plantio direto com relação à proteção do solo contra radiação solar e 

da chuva. De acordo com Formentini (2008, p. 4) o uso de leguminosas traz algumas 

vantagens importantes para o solo e para as plantas quando comparado com o processo 

convencional de produção: 

 

Cobertura do solo evitando o seu aquecimento; Controle de erosão; Equilíbrio 

biológico; Conservação da umidade no solo; Incorporação de nitrogênio ao sistema, 

através da fixação biológica do N atmosférico; Ciclagem de nutrientes das camadas 

mais profundas do solo para a superfície colocando-os na zona onde as plantas 

cultivadas conseguem retirar. 

.  

Após a colheita da safra de milho pelo plantio direto , sofrendo a decomposição ficou 

sobre o solo a quantidade inicial de 4,0 mg há do resíduo de milho e 10,0 Mg há de cobertura 

morta  do feijão após sua decomposição segundo Douglas Júnior et al. (1980) e Bertol et al. 

(1998). Os pesquisadores  relatam que  os resíduos vegetais no solo aumentaram o teor de 
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matéria orgânica da cultura de feijão. Essa quantidade de nitrogênio na superfície do solo 

proporcionou a maior produção de feijão na próxima safra quando comparado com o 

tratamento sem cobertura. 

Um dos proprietários visitados destaca a importância do feijão, pois obtêm bons 

rendimentos sem a necessidade de altos investimentos. Além disso, é uma cultura de ciclo 

curto, possibilitando rápida entrada de dinheiro na comercialização do produto. Se 

analisarmos o valor agregado do feijão na economia de Presidente Nereu (Tabela 9), em 

relação ao tabaco (Tabela 4) e ao milho (Tabela 7), percebe-se que não é a principal cultura, 

em termos de geração de renda, mas é uma das principais fontes de alimento para as famílias. 

Segundo fontes do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2013) o Brasil é o maior produtor 

mundial de feijão, com produção média anual de 3,5 milhões de Megagramas. Este é típico 

produto utilizado na alimentação brasileira e cultivado principalmente por pequenos e também 

grandes produtores em todas as regiões.   

 

Tabela 9: Produção do feijão no município de Presidente Nereu de 2008 a 2012 

 
Ano           Área colhida        Área Plantada      Qt de Produtos    Produção Médio   Valor de Produção 

                    (hectare)                 (hectare)             (Mg)               (kg/hectare)                   (R$ mil) 

 

2012            70                     70                     80                      1.143                          125 

2011            45                     45                     53                      2.420                            61 

2010            43                     43                     45                      1.046                            45 

2009          159                   159                   187                      1.176                          374 

2008            66                     66                     84                      1.272                          146                            
Fonte: IBGE-2012 

 

Em Presidente Nereu, a cultura do feijão representa uma das principais opções de 

renda para os pequenos produtores e possui um grande alcance social, ajudando não só na 

subsistência da família, mas também no financiamento de outras atividades da propriedade. 

 

 

4.2 ANÁLISE DO USO DE AGROTÓXICO NAS PROPRIEDADES RURAIS DE 

PRESIDENTE NEREU 

 

 De acordo com Plano de Manejo do PNSI (BRASIL, 2009, p. 52), embora a 

agricultura praticada seja a maioria de base familiar, “o uso de agrotóxicos é praticado sem 

muitas orientações técnicas. Tal prática acarreta a degradação dos solos, a contaminação dos 
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recursos hídricos e lençóis subterrâneos, contaminação do ar, impactos estes negativos na 

saúde pública e na perda da biodiversidade”.  

              Segundo a ANVISA (2013): 

 

Agrotóxicos são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 

nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, 

a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (Lei 

Federal 7.802 de 11.07.89). A mesma agência chama atenção para a toxidade dos 

agrotóxicos e assim concluiu “A toxicidade da maioria dos defensivos é expressa em 

termos do valor da dose média letal (DL50), por via oral, representada por 

miligramas do produto tóxico por quilo de peso vivo”.   

      

 Durante a pesquisa sob relato dos agricultores de Presidente Nereu verificou-se que 

em geral, os agricultores utilizam cerca de 20 tipos de agrotóxicos, sendo os grupos mais 

utilizados: herbicidas, fungicidas, inseticidas. A maioria dos agricultores não tem real 

conhecimento dos efeitos destes produtos sobre a sua saúde, a saúde dos cultivos e animais, 

bem como sobre os ecossistemas. Geralmente não utilizam equipamentos de proteção 

individual (EPIs) durante a aplicação dos produtos e não levam em consideração as classes 

toxicológicas de cada agrotóxico, denominados por eles de remédios (Quadro 1). 

Constatou-se que o glifosato é o herbicida mais utilizado nas propriedades de 

Presidente Nereu, principalmente de maneira exagerada nas culturas de tabaco, milho e feijão. 

Evidenciou-se nas propriedades agrícolas que em algumas destas o solo está completamente 

exposto, sem nenhuma proteção orgânica, devido a constante aplicação deste herbicida, para 

manter a terra limpa, para facilitar na colheita, por falta de mão de obra. São muitas as 

explicações para sua aplicação. Segundo Bianco et al., (2010), embora o glifosato possua 

elevada eficiência na eliminação de ervas daninhas e seja citado como o mais vendido em 

todo o mundo, existem evidências de seus efeitos deletérios no ambiente como, por  exemplo, 

destruição do habitat de animais inferiores e, em seres humanos, como edema pulmonar e 

dificuldades respiratórias. Ressaltam ainda que, considerando os processos de transporte entre 

compartimentos ambientais, com os quais os herbicidas estão relacionados depois de 

aplicados em áreas agrícolas, a lixiviação e o escoamento superficial merecem destaque. 

Através da lixiviação, as moléculas de herbicidas podem ser conduzidas para camadas 

profundas do solo, podendo atingir e, assim, contaminar as massas subterrâneas de água. 

 “A agricultura desenvolvida de forma intensiva e com utilização maciça de insumos 

químicos e tecnológicos tem provocado muitos impactos adversos ao ambiente e gerado 

endividamento dos proprietários rurais” (REZENDE; KRETER, 2007, p. 5). Este modelo 
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econômico de desenvolvimento agrícola, caracterizado por um elevado uso de fertilizantes 

químicos e agrotóxicos, não tem considerado as consequências sobre os ambientes, 

ocasionando desequilíbrios ecológicos, reduzindo a biodiversidade, promovendo a 

contaminação e degradação de solos e dos reservatórios de águas, bem como afetando as 

populações humanas (FERNANDES, 2009).  Recentemente foi relatado em uma pesquisa no 

Reino Unido feita por Goulson (2013, p. 4) onde descrece provas que apontam os 

neonicotinoides como uma das principais causas do declínio das populações de abelhas e 

outros polinizadores. Aplicados nas sementes de várias culturas, esses pesticidas permanecem 

nas plantas conforme elas crescem, e matam os insetos que as comem. A quantidades 

necessária para destruir os insetos é incrivelmente pequena: os neonicotinoides são 10 mil 

vezes mais potentes que o DDT. Basta que as abelhas sejam expostas a 5 nanogramas para 

que a metade delas venha a morrer. Assim como as abelhas, borboletas, mariposas, besouros e 

outros polinizadores que se alimentam das flores de espécies domesticadas pelo ser humano 

podem, ao que parece, absorver veneno em quantidade suficiente para comprometer sua 

sobrevivência. Durante a pesquisa realizada no município de Presidente Nereu foi constatado 

que os agricultores visitados utilizam o inseticida tiametoxam, do  

grupo químico neonicotinoides, nas sementes de milho geneticamente modificadas. Como 

pode ser observado no quadro 1, no cultivo do tabaco, milho e feijão, utilizam outros 

inseticidas triflumurom, bifentrina, alfa-cipermetrina, imidacloprido, clorpirifos e óleo 

mineral no controle de insetos.  

 Desde a época da colonização, de abertura de novas terras, de início do uso de 

agrotóxicos, já existia autores preocupados com esta ocupação desordenada da natureza pelas 

pessoas. De acordo com pesquisadora da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) Friedrich 

(2013) as indústrias induzem o agricultor a acreditar que a agricultura clássica é a única 

maneira de conseguir produzir e sobreviver da agricultura. Então esse agricultor na maioria 

das vezes acredita que o transgênico e o agrotóxico são a melhor solução para ele. Ainda 

segundo a pesquisadora, os agricultores em sua maioria, sem nenhum embasamento 

científico, são levados a esta prática convencional, sem questionar, sem entender, sem 

conhecer os perigos que esta prática, inclusive vem “retirando-os da terra sem que 

percebam’’. Para Friedrich (2013, p. 26), “tirar essa discussão ideológica de produção do 

desenvolvimento e ver o que é bom para o meio ambiente, para a saúde, e que, ao mesmo 

tempo, sustente economicamente o país, é a coisa certa a se fazer”. 

No entanto é de conhecimento que desde a Revolução Industrial, o intenso 

desenvolvimento da indústria química determinou o incremento na pesquisa e produção dos 



120 

 

produtos agrotóxicos (LEITE; TORRES, 1980). “No Brasil surgiu após a Segunda Guerra 

Mundial, durante o período que ficou conhecido como a modernização da agricultura 

nacional, situado entre 1945 e 1985” (TERRA et al., 2008, p. 2). Em Santa Catarina, o censo 

agropecuário do IBGE (BRASIL, 1975) constatou o uso de agrotóxicos em 87% das 

residências pesquisadas. No município de Presidente Nereu os agricultores que 

participaram da pesquisa, relataram que por mais de 40 anos já vem aplicando agrotóxicos em 

suas lavouras e que a cada ano o consumo vem aumentando. Identificou-se que sua produção 

em escala industrial teve início em 1930, intensificando-se a partir de 1940 (MEIRELLES, 

1996). Segundo Brito; Pontes (2009, p. 5) “os Estados Unidos a partir de 1950 lideravam a 

indústria química no mundo e avançavam em velocidade acelerada com o desenvolvimento de 

novas tecnologias de produção de diversos produtos químicos’’ [...] Já na área agrícola, nesta 

época foram desenvolvidos vários tipos de inseticidas e fungicidas.   

 No início dos anos 1960 surgiram vários estudos sobre os efeitos danosos dos 

agrotóxicos ao ambiente e à saúde humana e desde lá inúmeros estudos têm comprovado seus 

efeitos. Em um estudo realizado sobre os efeitos toxicológicos por agrotóxicos (TRAPÉ, 

1999) mostra que as primeiras informações sobre problemas de saúde datam de 1950, quando 

foram constatados na região de Presidente Prudente - SP, pelo Instituto Biológico da 

Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, casos de doenças em 118 agricultores de 

algodão com 21 mortes por um produto chamado Paratiom (inseticida organofosforado) (; 

ALMEIDA 1959; ALMEIDA, 1960; ALMEIDA, 1967, PLANET, 1950; RODRIGUES et 

al.,1957). No mesmo estudo é relatado que nas décadas de 70 e 80, Estados como Paraná e 

Rio Grande do Sul passaram a identificar problemas ambientais e de saúde causados pelos 

agrotóxicos, indicando a utilização cada vez maior desses produtos nas principais regiões de 

produção agrícola do país (SIQUEIRA, 1983). Segundo dados da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ANVISA (BRASIL, 2012), desde 2008, o Brasil assumiu o posto de 

maior mercado mundial de agrotóxicos. Os agricultores da pesquisa relataram que durante o 

processo de preparação do solo, na limpeza das culturas, quando passam os agrotóxicos para a 

limpeza do solo, sentem sintomas de mal estar, vômitos e dores de cabeça. Também ficou 

observado que a maioria não utiliza os EPIs (Figura 38), para a aplicação conforme é 

recomendado.  

  Os desafios encontrados pelos agricultores de Presidente Nereu, são semelhantes em 

vários locais do mundo. Muitos autores vêm relatando estes problemas. Em seu livro, 

Primavera Silenciosa, Rachel Carson (1962) fala dos impactos dos agrotóxicos sobre o meio 

ambiente nos Estados Unidos da América. Segundo Carson (1962, p. 12) “[...] também já 
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observava que quando os primeiros colonizadores ergueram suas casas, perfuraram seus 

poços e construíram seus celeiros, a natureza começou a dar sinais de fragilidade”. A autora 

também descreve ainda que o enfraquecimento da natureza, da vida não foi obra de feitiçaria, 

nenhuma ação do inimigo, o renascer de uma nova vida é golpeado pelo próprio homem.  

Essa fragilidade descrita por Carson, teve um olhar mais detalhado por Francis Chaboussou, 

pesquisador francês no INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), em seu livro 

onde propõe a teoria da "Trofobiose" (2006) em sua expressão mais sucinta esta teoria diz que 

o parasita morre de fome na planta sã! Estes agrotóxicos eram mundialmente utilizados 

conforme alertou Chaboussou (2006).   

 O uso dos agroquímicos, no entanto, passou a selecionar espécies resistentes a sua 

ação e por consequência, novas gerações de produtos mais intensos foram sendo produzidas e 

usadas, Chaboussou (2006). Segundo o pesquisador Germani Concenço (2013) da Embrapa 

faz um alerta, onde diz que há cerca de treze anos, o Brasil possuía oito espécies resistentes a 

herbicidas e, atualmente, esse número passou para trinta e um. O pesquisador ressalta ainda 

que há treze anos, não havia no Brasil plantas resistentes ao glifosato e em 2013 existem cinco 

espécies com resistência, ressalta o pesquisador.  

 Com o tempo os impactos do uso intensivo dos agrotóxicos, sem o conhecimento de 

suas consequências, começaram a ser percebidos. Casos de doenças e morte de pessoas e 

animais são apontados pela literatura. Três das mais importantes instituições ligadas à saúde 

pública no Brasil divulgaram uma nota oficial que alerta sobre o perigo do uso de agrotóxicos 

(FIOCRUZ; INCA; ABRASCO, 2013). Tais pesquisas vêm revelando a gravidade, para a 

saúde de trabalhadores e da população em geral, sobre o uso de agrotóxicos. Durante a visita 

nas propriedades registrou-se em vários momentos agricultores aplicando agrotóxicos sem os 

EPIs (Figura 38). Os mesmos relataram que sentem dor de cabeça e náuseas após a aplicação.  

 Os agrotóxicos possuem identificação pelo grau de toxidade que oferecem, porém 

constatou-se que estas informações para a maioria dos agricultores é desprezada. Classe 

toxicológica de acordo com a ANVISA (2013): 

 

É o sistema oficial recomendado pela OMS para classificação dos agrotóxicos, 

expressa em valores referentes à Dose Média Letal (DL50), por via oral. Este índice 

é usado para estabelecer medidas de segurança com o propósito de reduzir riscos de 

uso destes produtos para a saúde humana. Os agrotóxicos são agrupados em classes, 

de acordo com a sua toxicidade e representados por cores contidas nos rótulos e 

embalagens: I – extremamente tóxico (faixa vermelha), II – altamente tóxico (faixa 

amarela), III – moderadamente tóxico (faixa azul) e IV – pouco tóxico (faixa verde). 
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 O uso indiscriminado e descontrolado para manter o solo sem a presença de ervas 

invasora e o controle de pragas e doenças, gera uma agressão à saúde do agricultor, do 

consumidor dos alimentos produzidos e também da biodiversidade regional bem como a água. 

Outrossim,  a “utilização de agrotóxicos pode causar efeitos sobre a saúde humana, de acordo 

com a substância a qual o indivíduo é exposto, o tempo de exposição, as características 

individuais da pessoa e as condições de trabalho” (BONOTTO; SANTOS, 2013, p. 5).  

 De acordo com o Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos (OPAS; OMS, 1996), os efeitos causados pelos agrotóxicos são descritos como 

intoxicação, que podem ocorrer de três formas: 

 

Intoxicação aguda: os sintomas surgem logo após a exposição a agrotóxicos 

extremamente ou altamente tóxicos, pode ser leve, moderada ou grave, dependendo 

da quantidade absorvida. Os sinais e sintomas são nítidos e quando o a exposição é a 

um único produto o diagnóstico é claro e o tratamento definido; Intoxicação 

subaguda: os sintomas aparecem de forma mais lenta após a exposição moderada ou 

pequena a produtos altamente ou mediana mente tóxicos. Os sintomas são 

subjetivos, como sonolência, astenia, mal estar, dor de cabeça, dor de estômago, 

entre outros; Intoxicação Crônica: os sintomas aparecem de forma tardia, após 

meses ou anos à exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos, podendo 

causar danos irreversíveis, como neoplasias ou paralisias. 

 

 

 Os agravantes deste uso exagerado podem ser percebidos nas culturas de tabaco, 

milho e feijão, pois em cada safra, segundo relato dos agricultores participantes desta pesquisa 

já citado no texto acima, aumenta o consumo de adubos químicos e agrotóxicos, para que se 

consiga manter a produção.  

 Os cultivos do solo realizado da forma convencional ou mecanizada recebem 

agrotóxicos durante o manejo do solo desde o seu preparo, a semeadura até a colheita. As 

plantas de tabaco, milho e feijão ao receberem estas doses, em todo o seu ciclo de vida são 

contaminadas por estes produtos, bem como toda a vida e solo que entra em contato com eles.  
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 Figura 38: Agricultores aplicando agrotóxicos sem EPIs 

 

  

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Sendo o município essencialmente agrícola e com estes temas nos documentos 

educacionais PCNs, Proposta Curricular de Santa Catarina, Plano de ensino da E. E. B João 

Tolentino Júnior, as escolas precisam abordar esta temática com mais profundidade.  

 Os professores precisam se aprofundar nestes conhecimentos acerca da temática, a 

fim de que os alunos possam auxiliar na mudança de postura de seus pais em relação ao 

manejo destes produtos agrotóxicos, bem como o cultivo do solo. Conforme pensa Saviane 

(2005) cabe ao professor compreender a essencialidade da terra para a vida. A escola deve 

assumir o papel de estimuladora do pensar as práticas, não se abstendo de abordar em 

profundidade um tema, como os agrotóxicos, tão vital para seus estudantes filhos de 

agricultores.  
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Quadro 1: Características dos principais agrotóxicos utilizados em Presidente Nereu nas 

lavouras de tabaco, milho e feijão. 

 
  Princípio ativo Concentração 

do produto 

Classe Culturas Classe 

Toxicológica 

1. Glifosato 360g/L Herbicida Tabaco, milho, feijão, 

Eucalyptus 

 

amarelo 

2.Bifentrina 100g/L Inseticida Tabaco azul 

3.Alfa-Cipermetrina 100g/L Inseticida Batata amarelo 

4.Cloridrato de 

Propamocarbe 

625g/L Fungicida Tabaco amarelo 

5. Triflumurom 480g/L Inseticida Tabaco, Milho amarelo 

6. Mancozebe 800g/L Fungicida Tabaco, Feijão vermelho 

7. Acetato 750g/kg Inseticida Tabaco, Feijão azul 

8. Iprodiona 500g/kg Fungicida Tabaco azul 

9. Imidacloprido 700g/kg Inseticida Tabaco verde 

10. Clomazona 360g/L Herbicida Tabaco, Feijão, Milho azul 

11. Tembotriona 420g/L Herbicida Milho azul 

12. Atrazina 400g/L Herbicida Milho verde 

13. Óleo Mineral 756g/L Inseticida Milho verde 

14. Ethylthio 184g/L Herbicida Tabaco, Feijão, Milho amarelo 

15. Fomesafen 250g/L Herbicida Tabaco vermelho 

16. Clorpirifos 480g/L Inseticida Feijão vermelho 

17. Flumetralina 125g/L Antibrotante Tabaco vermelho 

Fonte: ANVISA, 2010 

          

  A luz da Ciência deve permear o sistema de ensino para que se esclareçam práticas, 

valores culturais e políticas a fim de formar futuros cidadãos e agricultores capazes de 

produzir, protegendo a si e sua família, a biodiversidade, a água e o solo.  

 Sabendo que geralmente agricultores são pouco cuidadosos no trato com os 

agrotóxicos e que os filhos aprendem com os pais o modo de utilização desses produtos, 

torna-se importante a escola interferir no processo esclarecendo, discutindo, mostrando, 

visando á mudança de atitude em prol de uma vida pessoal e ambiental mais saudável. 

Saviane (2005) afirma que tem caráter emergencial, a escola mostrar a realidade oculta para 

seus educandos e também urgente é a reformulação do currículo escolar com um olhar no 

campo. 
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4.2.1 O Manejo do Solo e Seus Impactos na Biodiversidade e Água  

 

 Constatou-se que nas localidades de Thieme e Vasquinho predominam as pequenas 

propriedades rurais, onde se desenvolve agricultura familiar, cujas principais culturas são o 

tabaco, milho e feijão. Como técnicas de preparo do solo predominam a aração e gradagem 

com maquinário agrícola, sendo raro o uso de plantio direto, o uso frequente e intensivo de 

agrotóxicos, a falta de cobertura do dolo, três safras por ano, solo sobre explorado, tudo isso 

tem impacto sobre a manutenção da fertilidade, da cobertura viva, da cobertura morta, da 

matéria orgânica a ser incorporada ao solo. Também, a contaminação do solo por 

agroquímicos, a contaminação e super fertilização das águas que saem dos cultivos, produtos 

bonitos na aparência, mas com carga de agrotóxicos em seu interior. Segundo a Epagri
1
 

(1994, p.75), o uso de sistemas de preparo do tipo convencional, que envolve um grande 

número de operações de preparo, “resulta numa pulverização excessiva do solo, é sem sombra 

de dúvida, a principal causa da degradação dos solos e dos mananciais de água”.  

 Com a colheita do tabaco, os agricultores preparam novamente o solo para o plantio 

de milho ou de feijão. De acordo com as recomendações técnicas para a cultura do feijão em 

Santa Catarina (1997, p. 68), “em Presidente Nereu o período de semeadura da Safra é de 01 

de setembro a 10 de outubro e a safrinha é de 11 de janeiro a 28 de fevereiro”. Constatou-se a 

importância do plantio do feijão no Município, pois os produtores obtêm bons rendimentos 

sem a necessidade de altos investimentos. Além disso, é uma cultura de ciclo curto, 

possibilitando rápida entrada de dinheiro na comercialização do produto. 

 Para o plantio do milho, os agricultores realizam a gradagem com trator, desfazendo 

os camalhões, e com agrotóxicos realizam a limpeza das terras, para efetuar o plantio. 

Utilizam-se herbicidas para a limpeza do milho, para facilitar a colheita. E quando o milho 

está pronto para a colheita, a terra fica sem cobertura a não ser do milho. 

 Observou-se que os agricultores estão dependentes dos agrotóxicos para realizar o 

manejo do solo para as culturas de tabaco, milho e feijão. Constatou-se que os agrotóxicos 

facilitam todo o processo agrícola dos agricultores de Presidente Nereu.  

 Percebeu-se que com a facilidade de compra e uso dos agrotóxicos nos diversos 

cultivos de tabaco, milho e feijão, vêm diminuindo a presença de animais vertebrados 

(mamíferos, aves, répteis e anfíbios), além de insetos, moluscos, vermes (minhocas). O efeito 

dos agrotóxicos se faz sentir também sobre as espécies de plantas, com diminuição das 

                                                 
1
 EPAGRI- Empresa de Pesquisas Agropecuárias e Extensão Rural de Santa Catarina 
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espécies que surgem no meio das culturas e selecionando espécies resistentes aos 

agroquímicos. Os agrotóxicos também aceleram a seleção de variedades resistentes de 

plantas, animais e micro-organismos a estes produtos e esses seres vivos passam a ser 

considerados pelos agricultores como daninhos ou pragas. De acordo com Chaboussou (2006, 

p. 13), em suas pesquisas descreveu como “os desequilíbrios biológicos produzidos pelos 

diferentes tratamentos convencionais, antes de controlar os parasitas, provocam uma 

perturbação na fisiologia das plantas” trazendo, em consequência, o agravamento do 

problema, inclusive, transformando em parasitas seres que, antes, mantinham um convívio 

harmônico com as plantas. 

 

Figura 39: Solo preparado para o plantio do tabaco, utilizando técnica de camalhão de 

base larga. Observar a declividade do terreno e o solo desnudo pré-plantio, fato que 

propicia intensa erosão e lixiviação dos solos e transporte pela água dos agroquímicos 

utilizados. 

 

 
Foto: Isamar de Melo 

 

  Percebeu-se que o produtor rural, em geral, não faz uso recomendado dos 

agroquímicos, pois muitas vezes, são aplicados sem medidas de segurança, desrespeitando as 

dosagens, o modo de aplicação sugerido, o respeito ao período de carência antes da colheita. 

Nas culturas observadas (tabaco, milho e feijão) todos os cultivos durante o manejo 

receberam mais de um tipo de agrotóxico (Figura 38). De acordo com IBGE (BRASIL, 2010), 

o nível de agroquímicos usado na fumicultura é um dos mais baixos usados nas lavouras 

brasileiras de interesse econômico, mesmo se comparado às culturas alimentares, no entanto, 

não pode ser considerado seguro ambientalmente. 
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 As observações feitas neste estudo em campo constataram que o manejo do solo 

praticado pelos agricultores, principalmente no preparo do solo para o cultivo do tabaco, com 

a aração e gradagem vem provocando aceleração do processo erosivo e de lixiviação. 

 Os impactos negativos sobre a biodiversidade foram inferidos indiretamente. Mas 

indicadores visuais mostraram pequeno número de espécies presentes nas áreas agrícolas e 

seu combate desencadeia processo de degradação ambiental local e no entorno das áreas de 

cultivo. A intensidade do manejo, com dois ou três cultivos anuais na mesma área, o uso 

intensivo de agrotóxicos e adubação mineral química têm selecionado variedades resistentes 

de plantas, animais e micro-organismos. Essas variedades resistentes demandarão uso de 

princípios ativos cada vez mais fortes, levando ao futuro esgotamento dos solos agrícolas e 

elevação dos custos de produção. Cabe ressaltar se esta utilização indiscriminada de 

agrotóxicos tem causado frequentes e intensos processos de intoxicação de agricultores e dos 

animais da propriedade, bem como os animais nativos e os mananciais de água do município. 

 Percebe-se que grande parte destes problemas resulta da falta de informação do 

agricultor e de sua família, cujos filhos frequentam as escolas. 

 Este estudo mostrou que o pequeno agricultor, depende de sua propriedade para sua 

subsistência. Muitos cultivam a terra de maneira errada, sem conhecimento, muitos por ser 

mais prático e outros por ser economicamente viável, pelo menos momentaneamente. Os 

agricultores se sentem pouco orientados pelos órgãos públicos e pressionados pelo custo de 

vida e de produção.       

 Diante deste quadro, o sistema de ensino não pode se privar do seu papel de 

formador de cidadãos conscientes de sua prática e dos impactos positivos e negativos sobre a 

economia, a saúde e ao meio ambiente. Cabe aos professores conhecer a realidade dos seus 

alunos e suas famílias para poder ajudar a minimizar os problemas aqui evidenciados. 

 

 

4.2.2 A água no município de Presidente Nereu 

 

 O município de Presidente Nereu pertence à rede hidrográfica da vertente atlântica 

denominada bacia do Itajaí, especificamente na sub-bacia do Itajaí Mirim. Nesta sub-bacia 

encontra-se o rio Naufrágio, o qual é formado pelos confluentes rios Herval e Boa Esperança 

e o afluente rio Barrinha. O rio Naufrágio desemboca no rio Itajaí Mirim, que a partir deste 

ponto recebe ainda os afluentes da margem esquerda, os rios Thieme, do Corso, do Veado, 

Itupevão, Agrião e Lajeado do Sabiá (Figura 40 e Quadro 2).  
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 O modo de produção agrícola convencional, a intensidade dos cultivos anuais, a 

desproteção das áreas declivosas e margens de cursos d’água bem como a cultura ainda 

vigente de que os arroios e rios servem como meio de transporte dos esgotos domésticos e dos 

efluentes gerados na propriedade, expõem estes à degradação, tornando-os impróprios para o 

consumo humano e dos animais e limitando o desempenho de suas funções ecológicas. 

 

Figura 40: Hidrografia do município de Presidente Nereu- SC 

 

 
Fonte: Débora Vanessa Lingner – IFFSC-FURB 

 

 As pastagens, os plantios de espécies arbóreas exóticas (Eucalyptus) e as queimadas 

comprometem a quantidade e a qualidade das águas. É relevante destacar que muitas 

pesquisas alertam para o fato do cultivo de espécies arbóreas exóticas (Eucalyptus) serem 

capazes de absorver enormes quantidades de água, podendo até mesmo ressecar rios e outras 

fontes hídricas existentes no entorno dessas grandes plantações (CARDOSO, 2012). Como 

exemplo disso pode ser citado o estado do Espírito Santo, que segundo Meirelles e Calazans 

(2006), técnicos da Fase, organização não governamental que atua na área socioambiental, 

somente no norte do Espírito Santo já secaram mais de 130 córregos depois que o eucalipto 

foi introduzido na região. Porém, empresas do segmento discordam dessas afirmações.  Na 

questão sobre o secamento da água no solo a empresa ARACRUZ em suas pesquisas, afirma 
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que a planta não resseca o solo já que as raízes do eucalipto, assim como as de outras espécies 

arbóreas cultivadas, como laranja e manga, ficam muito longe do lençol freático. [...] Assim, a 

água disponível para o eucalipto crescer vem da camada superficial do solo. As florestas 

plantadas de eucalipto consomem a mesma quantidade de água que as nativas, mas são mais 

eficientes na conversão de água em madeira, pois crescem mais depressa. O eucalipto 

consome em média 0,43 m³ de água para produzir 01 kg de madeira. A floresta nativa 

consome 1,3 m³ de água para produzir 1 kg de madeira. Além disso, mais água da chuva 

chega ao solo das florestas plantadas, porque, nas florestas nativas, boa parte da água fica nas 

copas das árvores (ARACRUZ, 2008).  

 

Quadro 2: Localidades do município de Presidente Nereu e seus cursos d´água 

 

Nome da comunidade Curso d´água 

Alto Barrinha Rio Barrinha 

Boa Esperança Arroio Boa Esperança 

Arroio Pequeno 

Itaquá  Ribeirão Herval 

Três Ranchos Arroio Três Ranchos 

Arroio Coqueiral 

Santa Cecília Arroio Santa Cecília 

Arroio Fazenda Bananeira 

Barra do Rio Antinha Arroio Tatete
c
 

Rio Antinha 

Arroio Figueira 

Alto Blink Ribeirão Blink 

Barrinha  Rio barrinha 

Tirivas Rio naufrágio 

Tucano  Ribeirão Blink 

Salto Naufrágio  Rio Naufrágio 

Thieme Rio Braço do Rio Thieme 

Rio Thieme* 

Rio Mestre* 

Rio do Corso* 

Rio do Veado* 

Rio Itupevão* 

Rio Lageado do Sabiá* 

Ribeirão do Agrião* 
(

c
) local de captação de abastecimento público do Município (*) rios que nascem dentro do Parque Nacional da 

Serra do Itajaí. Fonte: AMAVI, 2009 

Autor: acervo da pesquisa 

 

 De acordo com a carga poluidora despejada nos cursos d´água composta por esgotos 

domésticos, dejetos de animais, agrotóxicos e demais agroquímicos e sedimentos erosionados 

das áreas agrícolas é nereuense. Segundo pesquisador da Embrapa (KONEN; ALVARENGA, 
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2005, p. 02) “Independentemente da maneira como considerados, os dejetos animais 

apresentam alto risco de poluição do meio ambiente, especialmente para os recursos hídricos, 

em termos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)”. 

 Portanto, cabe ao poder público municipal promover o regramento, subordinado ao 

que reza a legislação estadual e federal para diminuir a poluição grave em que se encontram 

as águas do município.  

 Segundo moradores mais idosos das comunidades da localidade Barra do Rio 

Antinha, na década de 60 e 70 a cobertura de florestas era maior que a existente atualmente, 

apesar disso durante aquele período ocorreram fortes estiagens e nos rios havia maior 

quantidade de água. Em fevereiro de 2014, acometeu-se uma forte estiagem em Santa 

Catarina e, também, o município de Presidente Nereu foi afetado. A comunidade do Barrinha 

foi a que mais ressentiu com a falta de água de chuvas, resultando em falta de água para o uso 

nas propriedades, atingindo inclusive a lavoura de milho, pois era o período predominante 

deste cultivo.  

 Durante esta pesquisa foi constatado que na maioria das propriedades agrícolas 

predomina o plantio de Eucalyptus e agricultura convencional. Evidenciou-se, também, em 

algumas propriedades a derrubada dos capoeirões (vegetação secundária) para preparar novas 

áreas de cultivo de tabaco, milho, feijão, atingindo inclusive áreas de nascentes e margens dos 

cursos d água. O desmatamento histórico e atual, o uso agrícola convencional em áreas 

declivosas, com alto impacto sobre o solo, águas e biodiversidade resultaram em perdas 

durante a estiagem pela comunidade.  Devido ao relevo acidentado, em geral, o agricultor 

possui pouca extensão de terras cultiváveis, pressionando o uso de áreas próximas aos cursos 

d´água. Esta mesma situação é verificada em muitas áreas agrícolas do Estado de Santa 

Catarina (SIMINSKI; FANTINI, 2004). Estas propriedades possuem muitas áreas de APPs – 

Áreas de Proteção Permanentes, de acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 

2012(PLANALTO, 2012) na que “dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; [...]; e dá 

outras providências”, como descrito no ART. 4º: 

Cursos d’água: faixa de mata com 30 m de largura para rios com até 10m de largura; 

com 50m para os rios entre 10m e 50 de largura; Com 100m para rios entre 50m e 

200m de largura; Com 200m para os rios entre 200 e 600m de largura; E de 500m 

para rios com largura superior a 600m; Lagoas naturais: faixa de 100m de largura na 

zona rural e de 30m em zonas urbanas; Reservatórios artificiais: faixa com largura 

definida na licença ambiental; Nascentes e olho d’água perene: faixa mínima de 

50m; Encostas com declividade superior a 45º Terras com altitude superior 1.800m; 

Restingas, fixadoras de dunas e/ou estabilizadoras de mangues; Manguezais; 

Veredas: faixa com largura mínima de 50m; Bordas de tabuleiros ou chapadas; 

Topos de morro com altura mínima de 100m e inclinação média maior que 25º 

(PLANALTO, 2012). 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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 Pelas características do relevo do município e por apresentar numerosas nascentes e 

cursos d’água nas pequenas propriedades rurais, há muitas áreas de APPs, grande parte delas 

utilizadas para cultivos ou pastagens, fato que torna o cumprimento da referida Lei muito 

difícil. No entanto, é preciso ressaltar que os termos constantes do Artigo 4º já estavam 

dispostos no antigo Código Florestal, Lei n
o
 4.771 de 15 de setembro de 1965 (PLANALTO, 

2012), ou seja apenas quatro anos após a emancipação do Município. 

 Na localidade Barra do Rio Antinha encontra-se o arroio Tatete. Lá, faz-se a 

captação de água pela Companhia Catarinense de Águas e Abastecimento - CASAN para 

abastecimento público dos moradores do perímetro urbano do município. Na entrevista 

mantida com o responsável pela estação de captação e tratamento de água da CASAN do 

município, este informou o que segue: 

 

Pesquisador: A área de captação de água no arroio Tatete está protegida? 

CASAN: Sim, mesmo pelo fato das terras que rodeiam o arroio Tatete pertencerem 

a terceiros, atualmente existe a consciência da necessidade de preservar uma área 

ao redor das nascentes e do leito do arroio, porém já houve bastante desmatamento 

e agricultura que estava comprometendo a captação. 

Pesquisador: Existe agricultura próxima da captação de água? 

CASAN: Não, no entanto aproximadamente a 200 m acima das nascentes há uma 

grande área de plantio de Eucalyptus e nos lados do leito do arroio existe a prática 

de agricultura numa distância de 40 a 50 m. 

Pesquisador: Este plantio de Eucalyptus pode interferir no arroio Tatete? 

CASAN: Acredito que nos próximos anos vamos perceber a diminuição do volume 

de água nesta captação, resultado deste manejo. 

Pesquisador: O volume de água está aumentando ou diminuindo nestes últimos dez 

anos? 

CASAN: É perceptível a diminuição do volume nos últimos dez anos. 

Pesquisador: A empresa detectou contaminação da água por resíduos de 

agrotóxicos? 

CASAN: Não, nestes últimos dez anos semanalmente são realizados análises da 

qualidade da água e não foi identificado nenhum princípio de contaminação por 

agrotóxicos. 

Pesquisador: Com quantos litros de água o arroio Tatete abastece a Estação? 

CASAN: Aproximadamente seis milhões de litros de água por mês. 

Pesquisador: Quantas residências são abastecidas por esta Estação? 

CASAN: Em 2014 estamos fornecendo água para 317 residências. 

Pesquisador: Em sua opinião, quais medidas são necessárias para preservar esta área 

de captação? 

CASAN: Primeiro que as pessoas deveriam ter consciência no uso da água e 

segundo, criar medidas preventivas para manter principalmente intacta esta área. 

Mas seria necessário que áreas como esta se tornassem Área de Preservação 

Permanente-APPs. 

 

 Se compararmos o número de residências abastecidas pela CASAN, em 2014, (317 

domicílios), com o constante dos dados do SEBRAE (BRASIL 2000) para 1999 e 2000 (634 

domicílios), verifica-se uma diminuição relativa da população urbana abastecida por aquela 

companhia de águas, esta diminuição, está também relacionada com o êxodo rural. Ainda de 



132 

 

acordo com o SEBRAE (BRASIL, 2000) 64,5% dos domicílios recebiam água através da 

canalização de poços e nascentes (Quadro 2), a maior parte destes situados em zona rural, 

ressaltando a importância de manter nascentes e cursos d´água saudáveis para abastecimento 

humano, dos animais e demais usos na propriedade rural e urbana. 

 

Figura 41: Captação de água no rio Tatete 

 

 
a) Vista geral da bacia do arroio Tatete com reflorestamento de Eucalyptus e agricultura; b) barragem de 

captação da água no arroio Tatete; c) Arroio Tatete no local da captação da CASAN mostrando a área de 

recuperação da mata ciliar após oito anos; d) Estação de tratamento de água da CASAN. 

Fonte: José Roberto Costa 

 

 Nas propriedades rurais a captação em geral é feita em nascentes dentro da floresta, 

no entanto o mesmo curso d´água quando sai da floresta passa por sucessivo processo de 

degradação e poluição ao atravessar uma pastagem, pelas fezes dos animais ou pela ausência 

da mata ciliar ou ainda, ao adentrar áreas de cultivo com o recebimento de carga de 

fertilizantes químicos, agrotóxicos e sedimentos transportados através do processo erosivo das 

águas. Esta passagem da Classe I, passando para a Classe II ou III ao entrar em áreas 

agrícolas, evidencia o descuido com a água na maioria das propriedades e o desrespeito às leis 

ambientais existentes.  

 Segundo o Conselho Nacional Do Meio Ambiente-CONAMA, através da Resolução 

410/2009 e pela 430/2011(PLANALTO, 2011) “Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

A B 

C 

  

D 
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água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”. E em seu Art. 4º as águas 

doces são classificadas em: 

 
I - classe especial: águas destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, 

com desinfecção; b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

e, c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. II - classe 1: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento simplificado; b) à proteção das comunidades 

aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA no  274, de 2000; d) à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e 

que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e e) à proteção das comunidades 

aquáticas em Terras Indígenas. III - classe 2: águas que podem ser destinadas: a) 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à 

proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no  274, de 

2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à 

aquicultura e à atividade de pesca. IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à 

proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no  274, de 

2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à 

aquicultura e à atividade de pesca. IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: a) 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; c) à pesca 

amadora; d) à recreação de contato secundário;  e) à dessedentação de animais. V - 

classe 4: águas que podem ser destinadas: a) à navegação; e b) à harmonia 

paisagística (PLANALTO, 2011). 

 

 

              O município de Presidente Nereu possui a maior parte das áreas agriculturáveis em 

encostas com declividades acentuadas agravando o processo erosivo e o assoreamento dos 

cursos d´água. A Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (PLANALTO, 2006) que 

“Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá 

outras providências” e, portanto, a proteção da vegetação tem por fins garantir a manutenção 

da biodiversidade, da água e minimizar os processos erosivos. Pois as famílias de agricultores 

nereuense, conhecedoras de sua realidade geográfica, e dos eventuais problemas que surgem, 

devem respeitar as leis vigentes que tratam desta realidade. Ressaltam-se aqui as propriedades 

agrícolas que ainda praticam a agricultura em áreas íngremes, superando os 25º com encostas 

íngremes e sulcadas, separadas por cristas bem marcadas na paisagem. 

Foi observado durante a pesquisa que nem todas as propriedades agrícolas nas 

localidades do Thieme e Vasquinho têm uma captação de água adequada, sendo que a maioria 

tem como prática (Figura 43) represar a água abaixo de cachoeiras, formando as denominadas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
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poças e a partir destas, com mangueiras plásticas, a água é levado para as residências. Outra 

prática é a instalação de caixas de água ou tambores como reservatório, localizados próximos 

das nascentes ou cursos d´água, seguindo por canalização até suas casas. Há também, 

captações em nascentes próximas de áreas de cultivo, muitas vezes recebendo as cargas de 

agrotóxicos, fertilizantes e sedimentos, captação de água em locais de acesso a animais 

domésticos, como os bovinos. Esta última forma de captação de acordo com a EPAGRI 

(SANTA CATARINA, 2007) pode resultar em contaminação da água, diretamente quando os 

dejetos são deixados próximos às fontes ou, através do resultado dos fluxos erosivos que 

atinge os mananciais de água, a contaminação dos solos em áreas agricultáveis adubadas com 

dejetos de animais e o próprio livre pastoreio dos animais em áreas de pastagens. Percebeu-se 

que poucas propriedades em Presidente Nereu possuem um sistema de captação adequado, 

como caxambu. Segundo a EPAGRI esse sistema de proteção das fontes conhecido pelo 

modelo Caxambu, tecnologia desenvolvida pela EPAGRI em Caxambu do Sul, que possui 

uma grande vantagem ambiental e econômica, pois garante que a nascente não seja 

contaminada por agentes externos, propicia a filtração e facilita a distribuição para as 

residências, com custo de implantação muito baixo (SANTA CATARINA, 2013).  Na Figura 

42, podem-se verificar os componentes de instalação, adaptada de Freitas et. al. (2001) e a 

foto de uma proteção de fonte modelo Caxambu.  

 

Figura 42: Fonte caxambu com detalhes das camadas filtradoras anteriores a contenção.   

À direita, imagem frontal da fonte com o cano de alimentação conectado, ou seja, o cano 

que liga a caxambu à residência. 

 

 
Fonte: Epagri, 2007 

 

 

É importante que se faça o encamisamento (revestimento com pedras, tijolos, 

cimento) da fonte segundo orientações dos técnicos da Epagri, uma vez que a proteção tem 

como importante diferencial a preservação do entorno que deve ser isolado com cerca e 
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mantido com vegetação para que a melhoria da qualidade da água seja alcançada (SANTA 

CATARINA, 2013). 

 

Figura 43: Modelos e lugares de captação de água predominantes nas propriedades 

agrícolas de Presidente Nereu 

 

       

 
Figura 43: Diferentes locais e formas de captação de água para consumo humano rural em Presidente Nereu: a) 

captação de água em nascentes e com proximidade da agricultura; b) caixa de tijolos, pedras para captação da 

água, sem nenhuma proteção ao seu redor; c) Tubo de cimento para captação de água em pastagens com 

circulação de animais; d) circulação de animais próximos a captação de água; e) captação de água em cachoeiras, 

com tambores plásticos de produtos químicos; f) captação de água no sistema caxambu; Fotos: a,b,c,d,e: acervo 

da pesquisa; Fotos: f: Leandro Carneiro  

A B 

C D 

E F 

B 
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 É relevante destacar a poluição das águas no município de Presidente Nereu, 

resultante da contaminação por dejetos de animais nos currais (suínos, bovinos e aves) são 

lixiviadas para corpos d´água.  A forma tradicional de construção e manejo dos animais 

resulta na perda da qualidade ambiental do entorno das casas e ranchos, bem como 

comprometimento grave da qualidade da água presente nos cursos d´água. A inexistência de 

composteiras desperdiça a rica matéria orgânica tão necessária nas áreas agrícolas, nas 

pastagens e nos quintais. No entanto, seu uso in natura não é recomendado, pois ainda contém 

muitos organismos patógenos e a matéria orgânica precisa ser decomposta para não 

contaminar o solo e as águas.  A circulação dos animais dentro dos resíduos fecais e do 

chorume expõe às doenças os animais. Os rios, córregos e nascentes observados durante a 

pesquisa apresentam após chuvas fortes cor amarelo barrento. Esta cor é resultado do arraste 

de toneladas de solo, de resíduos orgânicos (folhas, troncos, etc) juntamente com os dejetos 

animais, para dentro dos córregos e rios. Como agravante, verificou-se ainda a presença de 

lixo urbano ou rural nos rios, destacando-se pneus, embalagens de agrotóxicos, de plásticos de 

uso doméstico, eletrodomésticos, móveis, entre muitos outros. Os corpos d´água são também 

diluidores dos esgotos domésticos urbanos e rurais, estes muitas vezes in natura, ou seja, sem 

passagem pelas fossas sépticas.  

 Ao longo dos cursos d´água é flagrante a falta de mata ciliar, ou seja, falta a 

vegetação denominada pelas leis como áreas e preservação permanente. A retirada da mata 

ciliar ocorreu ao longo do processo histórico de ocupação agrícola e urbana do município, 

mas ainda há locais em que a mesma está sendo cortada.  Nos locais em que a mata ciliar foi 

retirada e, posteriormente, foi suspenso os fatores de degradação sobre esta, nova vegetação 

se instalou vindo cumprir com as funções ecológicas de conservação da água e de efetivo 

corredor ecológico para a vida terrícola ou aquícola. 

 A responsabilidade de promover políticas públicas municipais, que atendam a 

demanda destes problemas, está na Lei Orgânica nº 01, de 25 de agosto de 2009 do município 

de Presidente Nereu, onde em seu Artigo 8 relata que: 

Compete ao município, concomitantemente com a União e o Estado: no parágrafo 

III – proteger o patrimônio artístico, paisagístico, turístico, histórico, cultural, 

arquitetônico, além da flora e fauna; V – proteger o meio ambiente, combatendo a 

poluição em qualquer de suas formas; VII – registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos a pesquisa e exploração de recursos minerais, em seu 

território, exigindo, dos responsáveis, laudos e pareceres técnicos emitidos pelos 

órgãos competentes, para comprovar que o projeto: a) não acarrete desequilíbrio 

ecológico, prejudicando a flora, a fauna e a paisagem local; b) não causará 

mormente aos portos, de areia, rebaixamento do lençol freático, assoreamento dos 

rios, lagoas ou represas; c) não provocará erosão do solo (PRESIDENTE NEREU, 

2009).  
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Figura 44: Condições de degradação da água no município de Presidente Nereu 

 

 
a) Área de nascentes com agricultura em seu entorno; b) rio Naufrágio com cor amarela após as chuvas; c) 

derrubada de Eucalyptus e mata ciliar no rio Naufrágio; d) lixo (pneus) no rio Naufrágio; e) esgoto doméstico, 

sendo depositado no rio Naufrágio, este desprovido de área verde; f) rio Naufrágio com fragmentos da mata 

ciliar, no perímetro urbano; g) currais de animais com efluente líquido escorrendo para o rio; i) rio Bandeira com 

áreas de impacto em suas margens. 

A B 

C D 

E F 

  G H 
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 A partir das observações feitas nesta pesquisa, entende-se que são urgentes as 

mudanças de atitude em relação à água, não simplesmente por força da Lei, mas para que se 

tenha qualidade de vida. 

 A realidade é complexa, pois envolvem aspectos sociais, políticos, econômicos, 

educacionais e ecológicos. É preciso estabelecer uma nova prática, mais amiga da natureza, 

mais voltada para a sustentabilidade da propriedade e da vida. Mas, esta nova prática 

necessita ser levada à escola, ensinada às crianças e discutida com os pais, pois se torna 

necessário formar o cidadão pleno capaz de usar para viver e ao mesmo deixar vivos os 

ecossistemas. 

 

 

4.2.3 A cobertura florestal do município de Presidente Nereu- SC 

 

  As florestas que cobriam o Vale do Itajaí em Santa Catarina, das quais atualmente só 

restam poucas manchas significativas, integram o bioma Mata Atlântica e pertencem 

principalmente à Floresta Ombrófila Densa Vibrans et al. (2012). Nesse foco tem-se a 

necessidade de se conhecer a quantidade e a qualidade da floresta que ainda existe no 

município de Presidente Nereu, conhecer o histórico da degradação e saber qual o seu estado 

de conservação, bem como as espécies da fauna que foram caçadas e muitas ameaçadas de 

extinção. 

  O município de Presidente Nereu fez parte do Inventário florístico florestal de Santa 

Catarina- IFFSC, sendo pesquisado em três comunidades do município. A primeira 

comunidade conhecida por Rio Pequeno, sendo assim descrita no documento:  

 

Unidade amostral 464 – localidade de Rio Pequeno, Presidente Nereu: 640 m de 

altitude, inventariada em 08, 13 e 14 de outubro de 2009. Síntese da análise 

fitossociológica: densidade 680 ind.ha¹, 73 espécies, área basal 36,04 m².ha¹, 

diâmetro médio 21,81 cm, altura total média 11,38 m e altura do fuste 5,31 m, altura 

dominante de 18,89 m e índice de Shannon 3,77 nats. Ind¹. Classificação da 

vegetação em estádios sucessionais segundo resolução 04/1994 do CONAMA: 

pelo critério área basal – Primário, pelo diâmetro médio – Avançado e pela altura 

total média – Médio de sucessão. Região fitoecológica: Floresta Ombrófila Densa, 

com fisionomia de vegetação secundária em estádio avançado, alterada. Espécies 

com maior valor de importância: Alchornea triplinervia, Alsophila setosa, 

Bathysa australis, Euterpe edulis e Anpidosperma parvifolium. Observações 

adicionais: O dossel desta floresta era praticamente contínuo, com cobertura da 

vegetação aproximada de 70% variando de fechada a aberta e altura média de 20m. 

Destacam-se ainda as espécies: Aspidosperma australe, Cryptocarya aschersoniana 

e Ocotea catharinensis. As árvores apresentavam muitas lianas e epífitos, 

principalmente bromélias e orquídeas (IFFSC, 2009, p. 520).     
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  Outra localidade que serviu de ponto de coleta e estudo do Inventário Florístico 

Florestal de Santa Catarina é a localidade de Braço Thieme, sendo assim descrita no 

documento:  

Unidade amostral 465 – localidade de Braço Thieme, Presidente Nereu: 468 m 

de altitude, inventariada em 15, 16 e 17 de outubro de 2009. Síntese da análise 

fitossociológica: densidade 545 ind.ha¹, 70 espécies, área basal 36,42 m².ha¹, 

diâmetro médio 23,34 cm, altura total média 11,29 m e altura do fuste 5,35 m, altura 

dominante de 18,57 m e índice de Shannon 3,57 nats.ind¹. Classificação da 

vegetação em estádios sucessionais segundo resolução 04/1994 do CONAMA: 

pelo critério área basal – Primário, pelo diâmetro médio – Avançado e pela altura 

total média – Médio de sucessão. Região fitoecológica: Floresta Ombrófila Densa, 

com fisionomia de vegetação secundária em estádio avançado, alterada. Espécies 

com maior valor de importância: Alchornea triplinervia, Alsophila setosa, 

Bathysa australis, Psychotria vellosiana Hieronyma alchorneooides. Observações 

adicionais: O dossel desta floresta era praticamente contínuo, com cobertura da 

vegetação aproximada de 50% variando de fechada a aberta e altura média de 14m. 

Destacam-se ainda as espécies: Cryptocarya aschersoniana, Cabralea canjerana, 

Inga sessilis, Nectandra oppositifolia e Guapira opposita. As árvores apresentavam 

poucas lianas e epífitos. A sinúsia herbácea era representada por Heliconia farinosa 

e Calathea sp. (IFFSC, 2009, p. 521).     

 

 

 A localidade do município de Presidente Nereu denominada por Rio Novo foi 

também um importante ponto de pesquisa do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, 

conforme descrito no documento:  

 
Unidade amostral 518 – localidade do Rio Novo, Presidente Nereu: 617 m de 

altitude, inventariada em 09 e 10 de novembro de 2009. Síntese da análise 

fitossociológica: densidade 640 ind.ha¹, 60 espécies, área basal 22,57 m².ha¹, 

diâmetro médio 18,36 cm, altura total média 9,56 m e altura do fuste 4,94 m, altura 

dominante de 15,88 m e índice de Shannon 3,4 nats.ind¹. Classificação da 

vegetação em estádios sucessionais segundo resolução 04/1994 do CONAMA: 

pelo critério área basal – Primário, pelo diâmetro médio – Avançado e pela altura 

total média – Médio de sucessão. Região fitoecológica: Floresta Ombrófila Densa, 

com fisionomia de vegetação secundária em estádio avançado, alterada. Espécies 

com maior valor de importância: Alsophila setosa, Bathysa australis,Alchornea 

triplinervia, Vernonanthura puberula e Ocotea catharinensis. Observações 

adicionais: Fragmento florestal localizado no interior do Parque Nacional Serra do 

Itajaí, com entorno de Pinus sp. e floresta. O dossel desta floresta era praticamente 

contínuo, com cobertura da vegetação aproximada de 80% variando de fechada a 

aberta e altura média de 14m. Destacam-se ainda as espécies: Euterpe edulis, 

Myrsine umbellata, Piptocarpha axillaris, Heisteria silvianii e Cabralea canjerana. 

Sub-bosque presente, médio, apresentava espécies como: Bathysa australis, Euterpe 

edulis e Geonoma gamiova. As árvores apresentavam muitas lianas e epífitas 

principalmente bromeliáceas. Solo coberto por espécies de Heliconia farinosa, 

Calathea sp. e poáceas. Muitos indivíduos jovens de B. australis e E. edulis em 

regeneração. (IFFSC, 2009, p. 526).     

 

 

 É importante destacarmos que a cobertura vegetal observada nas três localidades 

participantes da pesquisa tinha uma variação de 50% a 80% variando de fechada aberta, numa 

altura média de 14 a 20 m.  
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Figura 45: Cobertura Florestal Atual de Presidente Nereu- SC 

 

 
Fonte: Débora Vanessa Lingner (2014)- Inventário Florístico Florestal- FURB 

 

 Segundo o que mostra a Figura 45 o município de Presidente Nereu, de sua área total 

de 225 km² somente 140, 27 km² (SOSMA, 2012) de cobertura florestal ainda restam. Pode-se 

perceber que na área mais verde do mapa, é onde possui 8,5% da área do Parque Nacional 

Serra do Itajaí.  

 

Figura 46: Cobertura original do Município de Presidente Nereu-SC 

 

 
Fonte: Débora Vanessa Lingner (2014) 

Inventário Florístico Florestal- FURB 
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 Se olharmos para o restante do município notará que são fragmentos verdes que não 

se ligam entre si. Importante ressaltar, analisando a figura 46 sendo que ela traz que da área 

total do município, 199,89 km² é composta pela Floresta Ombrófila Densa e 24,84 km² de 

Floresta de Faxinais. Comparando os mapas descritos nas figuras, constata-se a gravidade da 

destruição das florestas do município, causando efeitos letais na biodiversidade e na água.  

 Vem de encontro com as informações levantadas no inventário a conversa com o 

senhor Francisco de Melo, um senhor de 67 anos que relatou uma vida de mais de 40 anos 

como extrativista de madeira, sendo a alternativa de sustento de sua família. O seu relato 

demonstra como esta atividade era importante economicamente para o município e região. Ele 

responde as questões de uma vida voltada para um trabalho, que na época era tida como uma 

profissão gloriosa e importante para a sociedade. Ele responde algumas questões de relevância 

para esta pesquisa: 

Pesquisador: Por quanto tempo o senhor trabalhou nesta atividade? 

Morador: por mais de 30 anos, na empresa de extração de madeira de Helio Buzzi 

Pesquisador: Quais localidades do município o senhor realizava a extração da 

madeira? 

Morador: Trabalhei em todas as localidades do município, extraindo as árvores. 

Pesquisador: Como era realizada essa extração da madeira? 

Morador: Nós utilizávamos serra motor, cunha, espeque e era necessário o trator. 

Quando era comprado somente o mato (floresta) tirávamos somente as árvores que 

era de interesse e as mais grossas e quando comprávamos a propriedade, 

limpávamos tudo, não sobrava nada, pois geralmente fazia-se pastagem ou roças. 

Pesquisador: Quais espécies de árvores o senhor mais retirava? 

Morador: Canela-preta, canela-papagaio, Canela amarela, Canela broto, Canela 

sabão, Sassafrás, Cedro, Pau óleo, Perova, Camboatá, Guamirim, Tarumâ, 

Sacupema, Tajuva. 

Pesquisador: Qual madeira era mais predominante naquela época? 

Morador: O sassafrás era a predominante, mas na localidade do Salto Naufrágio e 

do Thieme existia muito. Lembra que houve épocas em que o sassafrás era 

arrancado até com as raízes, para maior aproveitamento. 

Pesquisador: O que era feito com o sassafrás? 

Morador: Existia uma empresa no centro da cidade de óleo de sassafrás, que durou 

até metade da década de 80. Tinha em torno de 30 funcionários.  

Pesquisador: As árvores tinham um diâmetro grande, eram grossas? 

Morador: Sim, eram grossas, me lembro de que a Canela-preta era a que mais era 

grossa. Várias foram derrubadas com 1m a 1,3 m de diâmetro.  

Pesquisador: O senhor encontrava Araucária, chegou a derrubar? 

Morador: Existia na localidade do Rio Herval, mas poucas árvores eram vistas, no 

entanto não se tinha interesse econômico, pois era madeira mole. 

Pesquisador: O que era feito com tanta madeira retirada? 

Morador: Era a principal fonte de renda do município. Em cada comunidade do 

município, tinha de uma até seis serrarias, sendo que consumia grande parte desta 

madeira. Tinha cerâmicas que precisavam de muita lenha. O plantio de tabaco 

também já consumia lenha. 

Pesquisador: O senhor encontrava muitas flores, orquídeas, bromélias? 

Morador: Encontrava-se muita variedade de flores, não tínhamos conhecimento do 

nome das flores, mas era abundante. Lembro-me que na localidade do Salto 

Naufrágio o cheiro da orquídea pingo de ouro era forte que de longe sentíamos o 

cheiro, principalmente na beira do rio. 

Pesquisador: Com tanta extração da madeira, caça sem controle, o senhor encontrava 

muitos animais? 
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Morador: Sim, tinha muitos animais que acredito que exista pouco nos dias de hoje. 

Pesquisador: Quais animais o senhor se lembra? 

Morador: Alguns animais escutava que tinha como a Anta, mas não era muita, 

somente na localidade do Thieme. O Veado era caçado em todo o município. Os 

porcos do mato chegaram a encontrar, com mais de trinta animais, tinha o porco 

quexada, canela ruiva, e o Catete (este era tão comum existe um arroio com este 

nome, por ser muito comum naquela região). O tatu rabo-mole e o mirim eram 

muitos, na roca, no mato. A Paca e a Cutia eram abundantes. Existia muito Bugio 

os encontravam nas grandes canelas, Macaco tinha o de cara branco e preto. Os 

quatis eram bandos enormes com mais de trinta. Nunca viu Onça (puma), mas 

jaguatirica e gatos do mato eram comuns.   

Pesquisador: Quais aves o senhor avistava e encontrava quando realizava o seu 

trabalho? 

Morador: Os passarinhos eram tanto que tinha uma variedade de cores e sons. O 

Jacu, Jacupema, Macuco, Saracura, Tucano, Papagaio-queréu, Tirivas, Sabiá, 

Gavião, Canário-amarelo, tico-tico eram muitos. Não se via muito era a Jacutinga.   

 

 Também foi conversado com o senhor José Lino de Melo, morador do município 

com 78 anos de idade, que por muito tempo de sua vida, praticou a caça. A conversa se 

estendeu, por muitos caminhos e por todas as localidades do município. Na conversa abordou 

sobre a caça de mamíferos e aves, borboletas, pescaria e cobras. Várias indagações, 

curiosidades foram respondidas por este simpático senhor:  

 

Pesquisador: Quantos animais o senhor matou durante esta época de caça? 

Morador: Não sei dizer com precisão, pois foram muitos animais, durante todo esse 

tempo. Mas sempre cassei nas épocas certas, entre maio a julho, sendo que nesse 

período os animais estavam gordos e não estavam em cio. Pois quando os animais 

entravam em cio, os machos brigavam entre si, mas também machucavam as fêmeas 

e a carne não ficava saborosa para comer.   

Pesquisador: Quais animais que o senhor mais abateu? 

Morador: O quati foi o animal que mais matei, pois era o mais abundante. No rio 

Bandeira tinha muito. Lembro-me de matar um, que segurando do rabo, dava a 

altura de m homem, pesou aproximadamente 12 kg de carne limpa. Era muito 

comum encontrar esse animal na copa da canela-preta e na beira de roças de 

milho. 

Pesquisador: Quais animais eram cobiçados para matar? 

Morador: O porco de facha branca, todo caçador gostava de matar. Encontrávamos 

bando de 50 porcos aproximadamente, invadiam as roças de milho, de longe 

percebíamos, pois estralavam os dentes. Em todas as localidades encontravam-se 

porcos do mato, mas na comunidade do Tirivas em direção ao rio Blink, era onde 

mais se concentravam. Já o porco Tatete tinha muito, mas era muito rápido, para os 

cachorros, era mais difícil de matar. Acredito que tenha pouco, pois não ouço falar 

que tenham visto atualmente nas matas.  Também caçávamos cutia, que era muito 

abundante, sendo que podíamos escolher a maior. Ela devastava os palmitos novos. 

Veado tinha muito, porém nunca foi fácil matar, pois eram rápidos. Quando 

molhava os cascos não tinha cachorro que o pegava. Lembro-me de matar um 

veado de aproximadamente 18 kg no rio Blink, isso há 60 anos, quando tinha 18 

anos. Anta nunca viu, mas meu pai ajudou a matar uma próxima do rio Barrinha, 

isso uns 80 anos atrás. Também uns 60 anos atrás, encontrei um morador do Blink 

que estava indo para a comunidade da Praça Stoltemberger (na cidade de Vidal 

Ramos), na venda para trocar um pelo de onça com outros produtos, como sal, 

açúcar e outras utilidades. Tinha matado há poucos dias atrás.     

Pesquisador: Quais aves o senhor caçava para comer? 

Morador: Jacupema, Jacú, Tucano, Saracura, Rola do mato. Era uma variedade 

muito grande de aves, mas nenhuma se comparava a Jacutinga, chamava a atenção 
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pela sua beleza. As Tirivas eram as aves que mais traziam problemas, para os 

agricultores, principalmente quando o milho estava seco e pronto para colher, elas 

vinham em bandos enormes devastavam principalmente as plantações de milho. 

Pesquisador: O senhor via muitas borboletas em Presidente Nereu nesta época? 

Morador: Sim, eu mesmo pegava e comprava borboletas. Era a principal atividade 

das crianças, pegar borboleta. As mais comuns era o azulão, a branca, canela-fogo, 

azulinha ou brilhantina do cará ou da taquara. Tinha muita borboleta e também 

vinha muitos compradores, sendo que a maioria da cidade de Rio do Sul.  

Pesquisador: O senhor pescava nos rios de Presidente Nereu? 

Morador: Sim, era um dos principais alimentos que trazia para casa para minha 

família. 

Pesquisador: Quais peixes eram comuns ver e pescar nos rios de Presidente Nereu? 

Morador: O peixe que mais tinha era o cascudo baquarí. Tinha tanto que, não 

precisávamos de muito esforço para pescar, nas corredeiras dos rios, em locais 

baixos, com o facão podíamos fisgá-los. Também pescávamos os barriga-mole, 

cará, traíra, lambira (piava), bagre cinza, baderjo. 

Pesquisador: O senhor percebe mais peixe hoje ou naquela época? 

Morador: Com certeza, naquela época, pois tinha mais água, mais floresta na beira 

dos rios e mais alimentos. 

Pesquisador: Quais fatores o senhor acredita que são determinantes para essa 

diminuição dos peixes? 

Morador: As roçadas na beira dos rios para pastagens, agricultura e com certeza os 

agrotóxicos utilizados na agricultura escorrendo para dentro dos rios. 

Pesquisador: O senhor viu muitas cobras durante esse tempo de caçadas, pescaria e 

no preparo do solo para o cultivo? 

Morador: Vi muitas cobras grandes, que hoje não escuto mais que tenha. Cobras 

como Jararáca, Jararacuçú, Cipó, Rateira, Cobra d’água. Mas a cobra maior que 

vi, conhecida por nós de cobra fria ou cobra chumbo, quase três metros de 

comprimento, com coloração verde e cinza. Alimentava-se de outras cobras.  

              

 As conversas destacadas nesta pesquisa e os gráficos apresentados nos dá a dimensão 

dos problemas ambientais que o município vem provocando ao longo de sua história.  

 

 

4.3 NOVAS ALTERNATIVAS DE AGRICULTURA EM PRESIDENTE NEREU 

 

Os agricultores discutem as necessidades de alternativas de cultivo para substituir o 

tabaco e manter a renda familiar e, portanto esperam que os governos possibilitem estas 

alternativas. No entanto, os resultados desta pesquisa evidenciam que são incipientes as 

políticas públicas voltadas ao estímulo de outros cultivos ou dos mesmos via agricultura 

orgânica. Segundo informações do Ministério da Agricultura, desde 2010, ocorrem reuniões, 

encontros e discussões para elaboração de uma política específica para o desenvolvimento da 

agricultura orgânica, de forma a possibilitar o uso mais racional dos recursos públicos 

aplicados para o setor e eficácia das políticas públicas (BRASIL, 2012). Nessa perspectiva de 

atender os produtores rurais, que produzem de forma orgânica, criou-se o Decreto nº 7.794, de 

20 de Agosto de 2012 (BRASIL, 2012), que “Institui a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica”. Em seu Artigo 1º relata: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
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Fica instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, 

com o objetivo de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras 

da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 

população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo 

de alimentos saudáveis.   

                                    

Dentre as várias alternativas de práticas agrícolas registradas, em si todas tem em 

comum a produção de alimentos. Esta é hoje uma preocupação mundial, fortemente abordada 

no Relatório de Avaliação Internacional da Ciência e da Tecnologia Agrícola para o 

desenvolvimento do conhecimento (IAASTD, 2009, p. 20) traz os principais resultados 

obtidos, pelos diversos sistemas agrícolas mundiais e referidos como serviços de 

provisionamento, sendo assim denominados:  

 

Alimentos que consiste em uma vasta gama de produtos alimentícios derivados a 

partir de plantas, animais, para o consumo humano; produto de forragem para os 

animais, como o gado ou peixe, que consistem de grama, erva, cereais ou grãos 

grossos e outros culturas; Fibra como madeira, juta, cânhamo, seda e outros 

produtos; Combustível como madeira, esterco, plantas de biocombustíveis e outros 

materiais biológicos como fontes de energia; Os recursos genéticos, informação 

genética usado para melhoramento de plantas animais, e para a biotecnologia; 

Bioquímicos, medicamentos naturais e produtos farmacêuticos, biocidas, aditivos 

alimentares e materiais biológicos; recursos ornamentais, incluindo produtos de 

origem animal, como peles e conchas, e plantas ornamentais; Água doce de 

nascentes e de outras fontes, como um exemplo da ligação entre o provisionamento 

e de regulação serviços. 

 

 A alternativa de práticas de agricultura destacada ao encontro às mudanças que a 

agricultura global, Brasileira, Catarinense e local, precisa seguir para produzir alimentos de 

qualidade e que promovam a saúde dos trabalhadores rurais. As funções positivas (Quadro 3) 

na agricultura apresentam-se em escala ambiental, social, segurança alimentar, econômica e 

cultural. 

Estas funções se aplicadas com políticas públicas direcionadas para produção de 

alimentos e preservação do meio ambiente são eficazes na estruturação de novas alternativas 

agrícolas.  
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Quadro 3: Funções positivas na agricultura 
 

 Ambiental  Social Segurança 

Alimentar 

Econômico Cultural 

G
lo

b
a

l 

Resiliência dos 

ecossistemas  

Mitigação da 

mudança climática 

(carbono  

sequestro, cobertura 

do solo)  

Biodiversidade. 

A estabilidade 

social  

Redução da 

pobreza 

Segurança 

alimentar/  

para todos 

Comércio 

internacional  

crescente  

A diversidade 

cultural 

R
eg

io
n

a
l/

N
a

ci
o

n
a

l 
 

Resiliência dos 

ecossistemas;  

Conservação do 

solo (erosão, 

assoreamento,  

salinização)  

A retenção de água 

/ disponibilidade 

(inundação e  

prevenção 

deslizamento de 

terra);  

Biodiversidade 

(agricultura e vida 

selvagem);  

Redução da 

poluição 

Migração 

equilibrada;  

A estabilidade 

social (e efeitos 

abrigando  

durante as crises);  

Desemprego;  

Prevenção;  

Redução da 

pobreza. 

O acesso a 

alimentos;  

Segurança 

nacional;  

Segurança 

alimentar. 

A estabilidade 

econômica; 

Emprego;  

Divisas;  

Turismo. 

Paisagens;  

Patrimônio 

cultural;  

A identidade 

cultural;  

O capital 

social. 

L
o

ca
l 

Resiliência dos 

ecossistemas;  

Conservação do 

solo;  

A retenção de água;  

Biodiversidade;  

Redução da 

poluição. 

A estabilidade 

social  

(emprego, 

família);  

Meios de 

subsistência;  

Relações de 

gênero 

equilibrado. 

Segurança 

alimentar das 

famílias  

 

Efeitos do 

emprego  

nos setores 

secundário e  

terciário da 

economia. 

Conhecimento 

das paisagens  

tradicionais, 

locais;  

Tecnologias  

tradicionais;  

A identidade 

cultural. 

Fonte: IAASTD (2009). 
 

 

As alterativas de produçao de alimentos em grande escala fez com que as sociedades 

mundias buscassem nos sistemas agrícolas emergentes (Quadro 3), a saída para regular a 

produção de alimentos.  

Segundo o IAASTD (2009, p. 21) “O primeiro sistema foi a Agricultura orgânica 

desenvolveu-se rapidamente, com mais de 31 milhões de hectares em pelo menos 623.174 

fazendas em todo o mundo por 120 países”. Porém observam-se os demais sistemas, cada um 

apresenta alternativas de agricultura, sendo que podem apresentar impactos negativos, 

positivos e vantagens em sua prática para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. 
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Quadro 4: Sistema Agrícola Emergente 

 

Agricultura Orgânica 

 

Agricultura Urbana e 

Periurbana 

 

Agricultura 

Conservacionista 

 

 Está presente em 120 

países do mundo; 

 Promove e melhora 

os agroecossistemas, 

a biodiversidade e o solo; 

 Contribui para o 

desenvolvimento 

econômico, social e 

ambiental; 

 

 Impactos Negativos: 
Uso excessivo de esterco 

de animais, poluição da 

água e mineralização do 

solo. 

 

 Refere-se à criação de 

animais para consumo; 

 Sistemas de produção: 

produção e 

processamento de 

subsistência a nível 

doméstico para 

totalmente 

comercializada 

agricultura; 

 Incluir diferentes tipos 

de culturas (grãos, 

raízes, legumes, 

cogumelos, frutas) ou 

animais (aves, suíno, 

coelhos,  cobaias, 

peixes, gado bovino, 

caprino, ovino e 

equino). 

 

 Impactos negativos: 
Potenciais impactos 

ambientais no 

desenvolvimento urbano. 

 

É composto por quatro 

amplas práticas de gestão 

interligadas:  

1- mínima perturbação do 

solo (sem aração e 

gradagem);  

2- permanente cobertura 

vegetal do solo;  

3- semeadura direta;  

4- rotação de culturas. 

 

Impactos positivos 

Diminuição da erosão do 

solo, da perda de água 

devido ao escoamento 

superficial, de emissões de 

dióxido de carbono e maior 

sequestro de carbono, 

menor consumo de 

combustível, aumento da 

produção de água, menos 

inundações, e recarga de 

aquíferos.  

 

Fonte: adaptado de IAASTD (2009). 

 

 

Nesse olhar, percebe-se que os grandes centros urbanos consomem quantidades de 

alimentos e na maioria das vezes não consideram a qualidade desses. 

Estes sistemas alimentares (Figura 47) mencionados mudaram fundamentalmente nas 

últimas décadas. Sistemas alimentares locais, conhecidos para sustentar meios de subsistência 

no nível de pequenas comunidades, como o muicípio de Presidente Nereu, estão evoluindo 

para atender demandas urbanas, da sociedade local como de municípios vizinhos. Essa 

tendência traz oportunidades de produção e garantem a subsistência, porém estas atividades 

marginalizadas pelas políticas públicas instaladas não somente na sociedade brasileira, mas 

globalizada, vem oferecendo resistência ao desenvolvimento pleno de uma agricultura que 

busca alimentar o mundo ambientalmente correto. A professora Pescador (2013, p. 44) 

menciona esta problemática exemplificando sobre o milho dizendo que: 
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Com a tecnologia imposta pela nova agricultura baseada na seleção e 

comercialização de poucas variedades de sementes muito produtivas, houve redução 

da biodiversidade de sementes e homogeinizou-se também o manejo dos plantios e 

colheitas. As sementes produtivas, vendidas no mercado geram novas sementes, mas 

estas são inviáveis, portanto, a troca de sementes entre agricultores não é mais 

possivel, e todos dependem das sementes compradas. 

 

Figura 47: Atividades do Sistema Alimentar e resultados 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 
Fonte: Adaptado de GECAFS/ IAASTD Global Report de (2008). 

 

No seio desta discussão sobre os rumos da mudança da agricultura de Presidente 

Nereu como um todo, surgem diversas correntes, que abordam a manutenção e a preservação 

do ambiente natural através de outra racionalidade. No entanto, pode-se observar que, apesar 

do esforço de dar visibilidade para as práticas agrícolas convencionais ou orgânicas, os 

agricultores familiares sofrem diretamente o efeito de um processo de desmotivação e desejo 

de migração para as cidades. Constata-se que a instabilidade das politicas públicas para o 

setor, deixam os agricultores expostos às variações das políticas municipais e empresariais. 

No caso de Presidente Nereu sua economia está dependente do tabaco e dos humores do 

mercado tabageiro, do financiamento da produção e dos insumos químicos (AMAVI, 2013).  

Neste sentido, o governo estadual e federal. Com exemplo o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2013) apresentam bons programas de ordem financeira 

para atender as famílias agrícolas, sendo assim destacados: 

 

Bem-estar 

social 

 

 

 

Disponibilidade: 
-Renda  

-Emprego  

-Riqueza  
-Capital Social  
-Capital Político  
 -Capital Humano 

Nutrição e Segurança Alimentar 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidade  

-Produção 

- Distribuição 
-Trocas 

 

 

Disponibilidade 
de : 

-Utilizar os 

alimentos para 
Valor 

Nutricional 

Preferências 
Estado de saúde 

Valor social 

 

 

Disponibilidade 

de : 

-Acessibilidade  

-Alocação  

-Preferência 

 

 

 

 

Bem-estar 

ambiental  

 

 

 
 

 

 
 

 

Disponibilidade 
de: 

-Estoques e fluxos 

do ecossistema  
-Serviços 

Ecossitêmicos 

-Acesso ao capital 
natural 
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Garantia de safra: Uma das ferramentas para a garantia de renda dos agricultores 

familiares, o Garantia de Safra é uma ação Pronaf [...]; Seguro da Agricultura 

Familiar - Seaf: é um mecanismo de prevenção disponibilizado aos agricultores 

familiares que contratam financiamentos de custeio e investimento agrícola no 

âmbito do Pronaf [...]; Garantia de Preço: assegura desconto no pagamento do 

financiamento às famílias agricultoras que acessam o Pronaf Custeio ou o Pronaf 

Investimento, em caso de baixa de preços no mercado [...]; Programa de aquisição 

de alimentos (PAA): é uma ação do governo federal para colaborar com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a 

agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização 

que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas 

organizações [...]; Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae: tem o 

objetivo de oferecer alimentação saudável aos alunos de escolas públicas do Brasil 

e, simultaneamente, estimular a agricultura familiar nacional [...]. 

 

Estes modelos de políticas públicas, mencionados são de suma importância para a 

agricultura, porém vem sendo evidenciado que os investimentos e liberações são altos, e 

geralmente os agricultores não recebem informação suficiente para a aplicação devida destes 

recursos. O mau uso do dinheiro com compras de maquinário agrícola, insumos químicos e 

agrotóxicos sem um estudo prévio para avaliar sua necessidade, levam o agricultor ao 

endividamento, levando à ampliação de área e/ou intensificação e frequência desta numa 

mesma área, com repercussão sobre a biodiversidade e água (LONDRES, 2011).   

A presente pesquisa diagnosticou, também que da maneira como as técnicas 

agrícolas, com seu pacote tecnológico (maquinário, fertilizantes, agrotóxicos e sementes) e 

financiamento vem sendo executadas, provocam impactos negativos graves sobre a saúde 

humana e sobre o meio ambiente. Contudo, a agricultura é a principal fonte de  

alimentação humana ou animal, fibras, combustível e desempenha um papel fundamental nos 

esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável global, sendo  

um importante setor de aplicação de mão de obra nos países em desenvolvimento, 

principalmente nos países predominantemente agrícolas (FAO, 2000). Para Upnmoor (2003, 

p. 09) “existem diversas correntes alternativas de agricultura, que evoluíram buscando uma 

relação harmoniosa entre o homem e a natureza”. Correntes necessárias, quando sabemos que 

um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos 

agrotóxicos, segundo análise de amostras coletadas em todas as 26 Unidades Federadas do 

Brasil, realizadas pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA) da ANVISA (2011). E principalmente, quando nos damos conta que “O processo 

produtivo agrícola brasileiro está cada vez mais dependente dos agrotóxicos e fertilizantes 

químicos” (ABRASCO, 2012, p. 14). 

A busca de alternativas de novas práticas agrícolas pela sociedade tem sido 

constante, embora em pequena escala, sendo que todas passam pela agroecologia. Segundo 
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(ASSIS; ROMEIRO, 2002) “agroecologia surge como consequência de uma busca de suporte 

teórico para as diferentes correntes de agricultura alternativa”.  

A agroecologia e a agricultura orgânica não devem ser vistas como sinônimos. A 

ciência agroecológica possui limites teóricos bem definidos, propondo um direcionamento 

para a agricultura que respeite as condicionantes ambientais a essa atividade econômica. A 

agroecologia privilegia, num primeiro momento, as dimensões agronômica e ecológica e, em 

seguida, as dimensões sociológicas e políticas (ABREU et al. 2012). Essa modalidade de 

agricultura pode ser mais ou menos sustentável quando é capaz de atender, de maneira 

integrada, aos seguintes princípios: baixa dependência de inputs externos e reciclagem interna 

usam de recursos naturais renováveis localmente, mínimo de impacto adverso ao meio 

ambiente, manutenção em longo prazo da capacidade produtiva, preservação da diversidade 

biológica e cultural, utilização do conhecimento e da cultura da população local e satisfação 

das necessidades humanas de alimentos e renda (ABREU et al, 2012). E de acordo com 

Upnmoor (2003, p. 10) “é a área do conhecimento que estuda as relações entre a agricultura e 

o meio ambiente, considerando-se a atividade como um todo que integra as práticas agrícolas 

com os recursos ambientais que a envolvem”. 

Por outro lado, a agricultura orgânica refere-se a um modo de produção agrícola, 

cujas características técnicas são definidas em função do contexto social em que a mesma se 

insere, considerando-se o tipo de agricultor envolvido, a forma de organização social da 

produção e sua interação com o mercado (ASSIS; ROMEIRO, 2002). A agricultura orgânica 

tem como princípio estabelecer sistemas de produção com base em tecnologias de processos, 

ou seja, um conjunto de procedimentos que envolvam a planta, o solo e as condições 

climáticas, produzindo alimento sadio com características e sabor originais, e que atenda as 

expectativas do consumidor (PENTEADO, 2000). Segundo a Embrapa quando relatam que 

“enquanto a agricultura orgânica tem suas raízes na ciência do solo, a agroecologia sustenta 

seus princípios na ecologia” (ABREU et al., 2012, p. 155).  

De acordo com Primavesi (2002, p. 76) denomina-se “agricultura orgânica uma 

forma sustentável de produção. Promove e estimula à biodiversidade, os ciclos biológicos e a 

atividade biológica do solo”, “[...] com uso mínimo de insumos externos e em métodos que 

recuperam, mantêm e promovem a harmonia ecológica”. No pensar da pesquisadora Upnmoor 

(2003, p. 13): 

 

Agricultura orgânica é o sistema de produção agropecuária que visa obter produtos 

de qualidade (alimento, fibras, etc), associando o uso de técnicas e insumos naturais 

renováveis (ar, água, solo, incluindo seus componentes: flora e fauna), com respeito 
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ao meio ambiente e satisfazendo os princípios da sustentabilidade, ou seja, através 

do equilíbrio entre várias atividades (lavouras, criação de animais, uso de reservas 

naturais), busca-se alcançar a maior independência possível de energia e de insumos 

externos à propriedade rural.  

 

 

 A Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (IFOAM, 2009, 

p. 115) destaca em seu relatório que:  

 

Agricultura orgânica inclui todos os sistemas agrícolas que promove a produção de 

alimentos e fibras num contexto ambiental, social e de grande importância 

econômica. Estes sistemas usam a fertilidade do solo local como uma chave para a 

produção de sucesso. Ao respeitar a capacidade natural das plantas, animais, 

paisagem, pretende-se aperfeiçoar a qualidade em todos os aspectos da agricultura e 

do meio ambiente. Agricultura orgânica reduz drasticamente insumos externos 

abstendo-se do uso de quimio-sintéticos fertilizantes, pesticidas e produtos 

farmacêuticos. Em vez disso, ela permite que as poderosas leis da natureza possam 

aumentar a produtividade agrícola e resistência a doenças. 

 

No interior do relatório mencionado, os autores destacam: 

A agricultura orgânica é um sistema de gestão de produção holístico que promove e 

melhora a saúde do agroecossistema, incluindo ciclos da biodiversidade e a 

atividade biológica do solo. [...] Isto é, conseguido através da utilização, sempre, que 

possível de práticas orgânicas, biológicas e métodos mecânicos de oposição ao uso 

de materiais sintéticos para cumprir qualquer função específica dentro do sistema 

(IFOAM, 2009, p. 115).   

 

 

Como resultado da agricultura orgânica, os produtos orgânicos (BRASIL, 2003 apud 

CONCEIÇÃO; FERMANN, 2011, p. 67) “refere-se a produtos, in natura ou processados, de 

origem agrícola, pecuária, aquícola ou extrativa”, obtidos em sistemas de produção 

implementados de acordo com as seguintes diretrizes: oferta de produtos saudáveis isentos de 

contaminantes intencionais; Proteção ao meio ambiente; Respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais; Emprego, sempre que possível, de métodos culturais, biológicos e 

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a minimização da dependência de 

energia não renovável; Eliminação do uso de organismos geneticamente modificados 

(transgênicos); Eliminação do uso de radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 

produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. 

Estas abordagens fortalecem a ideia da possibilidade dos agricultores orgânicos 

serem capazes de promover a sua subsistência e, aumentar o emprego de mão-de-obra no 

processamento e comercialização local, incrementando, assim, a atividade econômica e os 

rendimentos da comunidade (IFOAM, 2009, p. 115). Apesar de esforços localizados ainda são 

poucos os investimentos no desenvolvimento de pesquisas sobre agricultura orgânica.  
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No Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária- EMBRAPA tem 

recebido ao longo de décadas investimentos significativos do governo brasileiro para pesquisa 

agropecuária. Segundo Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2013) foi liberado 

39 bilhões para a safra 2013/14 e 14,7% a mais para a safra 2014/15 (BRASIL, 2014) para o 

fortalecimento da agricultura familiar. O conjunto de políticas públicas qualifica e articula os 

instrumentos construídos e conquistados pelo setor que produz a maior parte dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros. As medidas foram elaboradas com grandes objetivos: aumento 

de renda, inovação e tecnologia e estímulo à produção de alimentos, com proteção da renda, o 

que explica o sucesso do agronegócio brasileiro. 

Os países que investem na educação, automaticamente investem em ciência e 

tecnologias e estas podem ajudar a desenvolver alternativas agrícolas de forma sustentável, 

sendo que nos países em desenvolvimento, a educação não é prioridade dos governos em suas 

políticas públicas, o que certamente cria condições para o setor privado investir em estratégias 

agrícolas que envolvem os agricultores a produzirem em escalas concentradas, mecanizando, 

domesticando, destruindo o meio ambiente em prol de altas produções, desta forma criando 

resistência para a manutenção de uma agricultura orgânica.  

Municípios agrícolas como Presidente Nereu, com predominante cultivo 

convencional têm a cada safra, a cada colheita, a ampliação dos impactos sobre o meio 

ambiente, biodiversidade, água e saúde do trabalhador. As esporádicas propriedades em 

Presidente Nereu que praticam agricultura orgânica, no entanto, demonstram que é possível 

produzir de maneira harmoniosa entre o homem e a natureza e garantir sua subsistência. O 

PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar financia a agricultura orgânica. 

Destacam-se algumas linhas de crédito do Pronaf: 

 

Pronaf Custeio: Destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e de 

beneficiamento ou industrialização e comercialização de produção própria ou de 

terceiros. Pronaf Mais Alimentos – Investimento: Destinado ao financiamento da 

implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços, 

agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas.  Pronaf Agroindústria: Linha para o financiamento 

de investimentos, inclusive em infraestrutura, que visam o beneficiamento, o 

processamento e a comercialização da produção agropecuária e não agropecuária, de 

produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de 

turismo rural. Pronaf Agroecologia: Linha para o financiamento de investimentos 

dos sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos 

relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Pronaf Eco: Linha para 

o financiamento de investimentos em técnicas que minimizam o impacto da 

atividade rural ao meio ambiente, bem como permitam ao agricultor melhor 

convívio com o bioma em que sua propriedade está inserida. Pronaf Floresta: 

Financiamento de investimentos em projetos para sistemas agroflorestais; 

exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, 
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recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e 

recuperação de áreas degradadas.  Pronaf Semiárido: Linha para o financiamento 

de investimentos em projetos de convivência com o semiárido, focados na 

sustentabilidade do agroecossistemas, priorizando infraestrutura hídrica e 

implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais infraestruturas, 

inclusive aquelas relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e 

não agropecuários, de acordo com a realidade das famílias agricultoras da região 

Semiárida. Pronaf Mulher: Linha para o financiamento de investimentos de 

propostas de crédito da mulher agricultora. Pronaf Jovem: Financiamento de 

investimentos de propostas de crédito de jovens agricultores e agricultoras. Pronaf 

Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares: Destinada aos 

agricultores e suas cooperativas ou associações para que financiem as necessidades 

de custeio do beneficiamento e industrialização da produção própria e/ou de 

terceiros. Pronaf Cota-Parte: Financiamento de investimentos para a integralização 

de cotas-partes dos agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou 

para aplicação em capital de giro, custeio ou investimento. Microcrédito Rural: 

Destinado aos agricultores de mais baixa renda, permite o financiamento das 

atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos cobrir qualquer 

demanda que possa gerar renda para a família atendida (BRASIL, 2013).  

 

Faltam ainda capacitação, e aberturas de mercados justos para comercialização da 

produção. As hortaliças, frutas e cereais produzidos de modo orgânico começam a se fazer 

presentes em feiras livres locais e também na merenda escolar. Porém, a intermitência do 

financiamento, a falta de capacitação e de mercados justos, muitas vezes levam os produtores 

ao retorno à produção convencional. 

Há, ainda, outros termos que precisam ser explicitados, tais como: agricultura 

biodinâmica, natural, biológica e a permacultura. 

Outra possibilidade de manejar a terra é a agricultura biodinâmica, desenvolvida a 

partir de oito conferências do filósofo Austríaco Rudolf Steiner, proferidas a agricultores da 

Alemanha, em 1924 onde apresentou uma visão alternativa de agricultura baseada na ciência 

espiritual da antroposofia, lançando os fundamentos do que seria a agricultura biodinâmica. 

As ideias de Steiner foram difundidas para vários países do mundo, com a colaboração de 

outros, conforme apresentado na Conferência Brasileira de Agricultura Biodinâmica (CBAB, 

1998).  

A agricultura biodinâmica possui uma base comum com as demais formas de 

produção orgânica no que diz respeito à diversificação e integração das culturas de plantas e 

animais; adota a reciclagem de resíduos plantas e animais, via compostagem, e o uso de 

nutrientes de baixa solubilidade e concentração (PENTEADO, 2001).  

A agricultura Biodinâmica, segundo Setzer (2010) quer lembrar todos os seres 

humanos que "A agricultura é o fundamento de toda cultura, ela tem algo a ver com todos". O 

agricultor biodinâmico está empenhado em fazer somente aquilo pelo qual ele mesmo pode 

responsabilizar-se. Isso inclui o cultivo e a seleção das suas próprias sementes, como também 
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a adaptação e a seleção própria de raças de animais. O agricultor biodinâmico aprende dentro 

do processo de trabalho, a ser ele mesmo um pesquisador, aprende a participar e transmitir sua 

experiência a outros e a estabelecer dentro de sua propriedade agrícola um local de 

aprendizado. No pensar de Koepf e colaboradores (1983) é o equilíbrio e harmonia entre 

cinco elementos básicos: terra, plantas, animais, influências cósmicas e o homem.  

Ainda segundo Penteado (2001) a diferença da agricultura biodinâmica das demais 

correntes orgânicas é basicamente em dois pontos. O primeiro é o uso de preparados 

biodinâmicos, que são substâncias de origem mineral, de plantas e animal altamente diluídos, 

que potencializam forças naturais para vitalizar e estimular o crescimento das plantas ao 

serem aplicados no solo e sobre os vegetais. O segundo princípio é efetuar as operações 

agrícolas (plantio, poda, raleio e outros tratos culturais e colheita) de acordo com o calendário 

astral, com observações da posição da lua e posição dos planetas em relação às constelações. 

De acordo com Sixel (2009) a história da agricultura biodinâmica no Brasil teve a 

colaboração de muitas personalidades entre os quais se destacam a engenheira agrônoma 

Anna Maria Primavesi, Allrich Copijn, e Dr. Edwin Scheller. 

Contribuição importante também surgiu em Santa Catarina, com formação da 

Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul (ABDSUL, 2001) cujo objetivo é:  

 

Promover a evolução da agricultura biodinâmica, através de cursos e palestras: 

formando, capacitando e treinando agricultores; realizando consultorias; 

desenvolvendo e planejando a agricultura orgânica e biodinâmica; prestando 

auxílios para a certificação; encaminhando os organismos agrícolas para 

certificação; elaborando e comercializando publicações, informações, textos, livros e 

artigos, e preparados biodinâmicos. 

 

 

A implantação desse tipo de agricultura ocorre no Alto Vale do Itajaí, no município 

de Rio do Oeste onde já produzem arroz através da agricultura biodinâmica (PFITSCHER; 

PFITSCHER; SOARES, 2010, p. 187). No caso específico a produção envolve uma parceria 

entre agricultores, técnicos e profissionais especializados, preocupados em buscar na 

agricultura ecológica um caminho para autossustentabilidade das pequenas propriedades 

rurais.  

Outro conceito refere-se à agricultura biológica, a qual é um modo de produção que 

visa cultivar alimentos e fibras têxteis de elevada qualidade, saudáveis, ao mesmo tempo em 

que promove práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola. Assim, 

através do uso adequado de métodos preventivos e culturais, tais como as rotações, os adubos 

verdes, a compostagem, as consorciações e a instalação de sebes vivas (cerca viva), entre 



154 

 

outros, fomenta a melhoria da fertilidade do solo e a biodiversidade, conforme a Associação 

Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO, 2014).  

Segundo Penteado (2001, p. 12) a agricultura biológica e seus princípios introduzidos 

na França, após a segunda guerra mundial, “surgiram pelos consumidores e médicos inquietos 

com os efeitos dos alimentos sobre a saúde humana”. A partir da década de 1960 até os dias 

atuais, o desenvolvimento da agricultura biológica ocorreu em várias etapas ligadas aos 

contextos socioeconômicos e fluxo das ideias da época. O autor destaca a importância de 

manter a saúde dos solos para melhorar a saúde das plantas (qualidade biológica do alimento) 

e, em consequência, melhorar a saúde do homem. Contribui nessa busca Rodet (2014) quando 

aborda doze razões para a prática da agricultura biológica. São abordadas assim:  

 

Valor nutritivo: os alimentos provenientes de Agricultura Biológica são cultivados 

em solos equilibrados, sendo mais ricos em vitaminas, sais minerais, proteínas e 

glucídios, proporcionando uma alimentação rica e saudável; Sabor: em solos 

regenerados e fertilizados com matéria orgânica, as plantas crescem saudáveis e 

desenvolvem o seu verdadeiro aroma, a sua cor e sabor autênticos, permitindo-nos 

redescobrir o verdadeiro gosto dos alimentos; Saúde: Na agricultura biológica não 

são aplicados adubos químicos, nem se pulverizam as plantas com pesticidas de 

síntese. Os estudos toxicológicos reconhecem a relação existente entre os pesticidas 

e certas patologias, como o cancro, as alergias, a asma, entre outras; Solo fértil: O 

solo é a base de toda a cadeia alimentar e a principal preocupação da Agricultura 

Biológica. Toda a prática agrícola deve ter como objetivo conservar e melhorar a 

fertilidade do solo, aumentando o seu teor de matéria orgânica; Água pura: A 

Agricultura Biológica, como utiliza adubos naturais, garante a preservação da pureza 

da água que bebemos, hoje e para as gerações futuras; Biodiversidade: A 

diminuição da biodiversidade é um dos principais problemas ambientais de hoje. A 

Agricultura Biológica perpetua a diversidade das sementes e das variedades locais 

com grande valor nutritivo e cultural e fomenta a biodiversidade global dos 

ecossistemas agrícolas; Certificação: Os produtores biológicos seguem um caderno 

de normas rigoroso, verificado por organismos de controlo e certificação, segundo a 

legislação europeia de Agricultura Biológica; Mundo rural: A Agricultura 

Biológica respeita o equilíbrio da natureza e contribui para um ambiente saudável. 

O equilíbrio entre a agricultura e floresta, as rotações e consorciações de culturas, 

permitem preservar um espaço rural para nós, para os nossos filhos e netos; 

Dignidade do agricultor: A Agricultura Biológica permite revitalizar os meios 

rurais e restituir ao agricultor a dignidade e reconhecimento que lhe são merecidos, 

pelo seu papel de guardião da paisagem, dos ecossistemas agrícolas e primeiro 

garante da saúde humana; Educação: A Agricultura Biológica é uma excelente 

"escola prática de educação ambiental". Ela oferece aos jovens de hoje, decisões de 

amanhã, um modelo de desenvolvimento sustentável do planeta; Emprego: A 

Agricultura Biológica cria oportunidades de emprego permanente e gratificante 

devido às práticas ecológicas e à dimensão das explorações agrícolas, adaptadas à 

escala humana; Futuro: Os produtores biológicos são audaciosos inovadores que 

combinam os conhecimentos mais modernos com as práticas e saberes tradicionais, 

dispensando o uso de todos os produtos poluentes do ecossistema. 
 

O arcabouço legal brasileiro sobre a implantação da agricultura biológica teve início 

com a Instrução Normativa nº 007, de 17 de maio de 1999 (PLANALTO, 1999) que, “Dispõe 

sobre normas para a produção de produtos orgânicos vegetais e animais”. Em 23 de dezembro 
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de 2003, foi sancionada, pelo presidente 10 da República, a Lei n° 10.831 (PLANALTO, 

2003), que “dispões sobre a Agricultura Orgânica, denominação brasileira para a Agricultura 

Biológica”. E em dezembro de 2007 é sancionado o Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 

2007, Decreto nº 6.323 (PLANALTO, 2007) Regulamenta a Lei n
o
 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003, que “dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências”. Todas 

essas legislações demonstram a atual preocupação no desenvolvimento da produção agrícola 

biológica no Brasil.  

O desafio de planejar a agricultura biológica em municípios como Presidente Nereu 

implica na urgência de um debate sobre políticas públicas amplas e diferenciadas, onde as 

necessidades econômicas, sociais e ambientais de cada município devem ser discutidas. É 

imprescindível que haja esforço dos agricultores de Presidente Nereu para a mudança 

imediata das práticas agrícolas convencionais em curso para um manejo com olhar ecológico, 

orgânico, gerando finalmente alterações positivas na agricultura local. 

Mais um conceito se torna importante abordar, o da agricultura natural. Que é uma 

vertente do movimento orgânico. Segundo Penteado (2001, p. 11) “em meados da década de 

1930, o filósofo japonês Mokiti Okada fundava uma religião baseada no princípio da 

purificação, hoje Igreja Messiânica, que tinha como um de seus alicerces a chamada 

agricultura natural”. O autor ressalta que o princípio da Agricultura Natural é o de que as 

atividades agrícolas devem potencializar os processos naturais, evitando perdas de energia no 

sistema. Essa alternativa agrícola insiste que os agricultores não devam utilizar na produção 

de alimentos nenhum artifício mecânico, químico, sintético e buscar nos sistemas naturais os 

melhores recursos para a produção. 

Algumas particularidades diferenciam a agricultura natural dos outros modelos. A 

primeira delas diz respeito ao uso de microrganismos eficientes. Esses microrganismos são 

utilizados como inoculantes para o solo, planta e composto. Outra particularidade é a não 

utilização de dejetos animais nos compostos (PENTEADO, 2001). De acordo com a fundação 

Mokiti Okada (2014) o principio básico da Agricultura Natural é manifestar o poder do solo 

(vitalidade, capacidade, propriedade e funcionalidade). Obviamente, o poder fundamental do 

desenvolvimento das plantas é do elemento solo; o do elemento água e elemento fogo é poder 

de atuação secundária. Consequentemente, dependendo da qualidade do próprio solo, tem–se 

o resultado bom ou mau da planta, de modo que no caso do cultivo, a condição principal é 

melhorar ao máximo a qualidade do solo. 

Outra alternativa agrícola, utilizando as ideias da agricultura natural, surgiu na 

Austrália e desenvolvida no início dos anos 70 por Bill Mollison e David Holmgren. Esse 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.323-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.323-2007?OpenDocument
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novo método tornou-se conhecido como permacultura que significa um sistema evolutivo, 

integrando espécies de plantas e animais perenes ou autoperpetuantes, úteis ao homem 

(PENTEADO, 2001). De acordo com Chaves (2008, p. 23) “a permacultura é um conjunto de 

concepções sistêmicas para planejar, criar e manter sistemas em escala humana (quintais, 

vilas, aldeias e comunidades) ambientalmente sustentáveis, socialmente justas e 

financeiramente viáveis”. Conforme palavras de Mollison (1991, p. 24): 

 

A permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes humanos 

sustentáveis. A palavra em si não é somente uma contração das palavras permanente 

e agricultura, mas também de cultura permanente, pois culturas não podem 

sobreviver muito sem uma base de agricultura sustentável e uma ética do uso da 

terra. Em primeiro nível, a permacultura lida com as plantas, animais, edificações e 

infraestruturas (água, energia, comunicações). Todavia, a permacultura não trata 

somente desses elementos, mas, principalmente, dos relacionamentos que podemos 

criar entre eles por meio da forma em que os colocamos no terreno.  

 

A permacultura propõe um ponto fundamental para se conseguir a verdadeira 

sustentabilidade em nosso cotidiano, seja urbano ou rural. O pensar antes de agir. Então, 

permacultura é um planejamento que reverte os impactos negativos que nós causamos no 

meio ambiente, em impactos positivos. De acordo com Chaves (2008, p. 25) “no Brasil ela 

ainda é incipiente, nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia, a permacultura é 

bastante aplicada”. Contudo os institutos e estações permaculturais têm desenvolvido fortes 

parcerias com o poder público local, em território brasileiro, promovendo soluções para 

problemas urbanos, periurbanos e rurais, assim como, com o INCRA, a EMBRAPA, a 

DATER/SAF (Departamento de Assistência Técnica e extensão Rural da Secretaria de 

Agricultura Familiar) o Ministério do Desenvolvimento Agrário em geral, promovendo 

práticas mais sustentáveis de manejo dos recursos naturais e dos impactos da presença 

humana (CHAVES, 2008).  

 A permacultura segundo as pesquisas do IFOAM (2009, p. 115) “é um modo 

diferente de se pensar a disposição das espécies de plantas, mais próximos dos ecossistemas 

naturais, pode produzir alimentos de qualidade”. Segundo Upnmoor (2003, p. 12) “procura-se 

praticar uma agricultura da forma mais integrada possível com o ambiente natural, imitando a 

composição espacial das plantas encontradas nas florestas naturais”. 

 Independentemente da alternativa adotada para a produção de alimentos com 

qualidade e sadios, este encontra o entrave da baixa produção, o que implica maiores custos 

(mão-obra) por unidade de produto, seguida da falta de recursos dos produtores e de 

treinamento, da desorganização, da falta de planejamento e do processo de comercialização, 
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diferentemente do sistema convencional, onde o agricultor consegue vender seus produtos 

diretamente para empresas privadas PRONAF (BRASIL, 2013). Estes sistemas de produção 

visam à qualidade de vida para quem produz e para quem consome os alimentos.   

No município de Presidente Nereu, a família rural é carente de informações e de 

recursos para sobreviver sustentavelmente, sem falar do êxodo rural que, por sua vez tem 

repercussão na qualidade de vida dos agricultores.  

Se o campo é o espaço que abrange um conjunto de atividades ligadas à agricultura, 

e tratando da agricultura familiar, a produção de alimentos para o consumo, há uma direta 

relação da Educação do Campo com as Ciências Naturais, uma vez que ambos envolvem a 

produção de conhecimento e reprodução da vida. Desta forma, no Ensino de Ciências a 

Educação do Campo perpassa diretamente com a manutenção e potencialização destas 

alternativas de agricultura mencionadas, com olhares da Ecologia, da preservação dos 

recursos naturais, das informações da fauna e flora, entre outros diversos conteúdos 

relacionados de forma interdisciplinar.  

Em se tratando do município de Presidente Nereu, visto que a agricultura é composta 

de pequenas propriedades, com terrenos acidentados, muitas nascentes e um predomínio da 

prática da agricultura convencional, constata-se que as alternativas de agricultura destacadas 

podem ser introduzidas de maneira que haja um relacionamento entre elas, condicionadas ao 

espaço e a necessidade social econômica e ambiental que a propriedade e o proprietário 

apresentam. 

Os agricultores de Presidente Nereu atualmente dependentes do cultivo do tabaco e 

secundariamente do milho e feijão, lastreadas nos agrotóxicos, nas sementes modificadas e 

nas máquinas agrícolas, deveriam buscar alternativas sustentáveis para a subsistência 

financeira da propriedade e produção; manutenção da saúde da família e dos alimentos 

produzidos e, assegurar a qualidade ambiental da propriedade.  

A mudança de um ano para o outro de práticas agrícolas convencionais das 

alternativas orgânicas ou de permacultura é difícil, especialmente porque o ecossistema 

agrícola está muito degradado, porque há necessidade de fazer frentes ao endividamento 

aliada à falta de cultura, de conhecimento para realizar estas novas práticas.  

É recomendável aos agricultores que se propõe a mudar que visitem propriedades, 

onde estas práticas alternativas estão em andamento, conversem com proprietários, para trocas 

de experiências, bem como procure assistência técnica especializada. Sugere-se que a 

aplicação das novas metodologias de agricultura seja feita lenta e gradual na propriedade, 

atentando para vocações do solo e dos cultivos e os limites impostos pelo ecossistema. Nas 
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áreas onde permanece a agricultura convencional, devem-se implantar programas de combate 

à erosão e lixiviação, minimização do uso de agrotóxicos, rotações de cultura e cobertura viva 

ou morta do solo, primando pelo favorecimento da acumulação da matéria orgânica sobre o 

solo. Em outras áreas, especialmente aquelas que apresentam melhores condições, implantar 

metodologia de agricultura orgânica ou de permacultura. Mas os agricultores na coletividade 

precisam se organizar e buscar capacitação para si própria e para seus filhos, no que as escolas 

voltadas à educação do campo podem contribuir.  

Santa Catarina possui bons exemplos de permacultura. Cita-se o Núcleo de Estudos 

em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o projeto Terra 

Permanente, Produzindo Alimentos Orgânicos com a Mata Atlântica, vinculado ao Ministério 

do Desenvolvimento Agrário e gerenciado pelo CNPq. São oferecidas capacitações aos 

extensionistas e agricultores para estimular a transição da produção convencional de 

alimentos para uma produção orgânica. O projeto é desenvolvido nos municípios de Águas 

Mornas, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara, na grande Florianópolis, em três etapas: 

Nivelamento do público-alvo para entendimento da permacultura, realização de um 

diagnóstico rural participativo e a etapa da pesquisa, segundo a Associação Campo e ervas de 

São Pedro de Alcântara (ACESPA, 2014). 

Acredita que a permacultura possa trazer soluções práticas principalmente para os 

produtores de tabaco, soluções estas que podem trazer segurança familiar e um potencial 

desenvolvimento humano sustentável. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realidade das práticas agrícolas efetuadas no município de Presidente Nereu, não 

difere das que ocorrem em outras regiões do Brasil onde predomina a agricultura familiar e de 

larga escala, mesmo que sejam diferentes os tipos de cultivos. Por utilizarem muitos 

agroquímicos e agrotóxicos e os solos sem a devida proteção contra a erosão e lixiviação, os 

custos de produção são cada vez mais elevados e os impactos ambientais e na saúde são 

expressivos.  O êxodo rural é uma constante e as práticas educativas em curso não conseguem 

reverter este panorama.  

 Os cultivos de tabaco, milho e feijão são as principais atividades econômicas do 

município, geradoras de recursos econômicos, mas também de grandes impactos ambientais, 

gerando degradação acelerada dos solos, perda da biodiversidade por intensidade de cultivos 

(três vezes ao ano), pelo uso extensivo e intensivo de agroquímicos, com destaque ao 

herbicida, afetando a qualidade dos alimentos e a saúde do trabalhador rural. 

              Constatou-se que os temas relacionados à agricultura permeiam os parâmetros 

nacionais e estaduais, mais focalizados nas disciplinas de Ciências e Geografia e de forma 

interdisciplinar nos temas transversais. Evidenciou-se que as propostas contribuem com 

possibilidades para os professores relacionarem os conteúdos elencados em seus planos de 

ensino, com as realidades agrícolas dos municípios, mas nem sempre estas propostas são 

efetivadas pelos professores durante o seu processo de ensino, como foi observado em 

Presidente Nereu.  

              As mais novas tecnologias de mecanização da agricultura, como tratores, 

colheitadeiras de milho e feijão, até nas estufas de tabaco com termômetros de alta precisão 

para a secagem do tabaco estão presentes em Presidente Nereu. Porém, visto que o município 

não apresenta aptidão para a agricultura mecanizada, devido ao relevo bastante acentuado, os 

impactos do seu uso são perceptíveis no intenso processo erosivo que ocasiona perda dos 

solos, e seu carreamento bem como a deposição nos cursos d’água e consequente lixiviação 

dos solos tornando-os cada vez menos produtivos e encarecendo a produção agrícola. 

 Em visitas às propriedades agrícolas do município constatou-se que são raros os 

agricultores que praticam o cultivo orgânico, merecendo uma política municipal de incentivo.  

              Durante a pesquisa, descobriu-se que existe o Programa Nacional de Educação do 

Campo – PRONACAMPO, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental está sendo 

implantado no Brasil. No entanto, entende-se que este programa deveria estender-se, também 
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ao ensino fundamental II, pois é proposta curricular adequada aos municípios com economia 

baseada na agricultura, como Presidente Nereu.  

 Os agrotóxicos são temas nos PCNs, na PCSC, nos planos de ensino das escolas, no 

PRONACAMPO, mas sua abordagem em sala de aula pelos professores ainda necessita de 

profundidade e contextualização.  

 Percebeu-se que a realidade da propriedade rural pouco está presente em sala de aula 

e isso precisa ser modificado. Neste sentido, sugerem-se atividades e relatos da condição 

agrícola de Presidente Nereu para que os professores se sintam embasados e encorajados em 

sair de sala e pesquisar, bem como levar seus alunos a entender melhor suas práticas e as 

implicações dessas para suas vidas. Desta forma pensa-se ser possível formar um cidadão 

agricultor ciente do seu valor e de sua importância. 

 O produto educacional proposto por esta pesquisa vem trazer esta experiência de 

observar e pensar a realidade agrícola de Presidente Nereu visando contribuir para um ensino 

que possibilite aprendizagens significativas para estes estudantes filhos de agricultores. A 

formação de professores visando capacitá-los a trabalhar com educação no campo e perceber 

a realidade agrícola é imperativa. 

 Por fim espera-se que a partir de um pensar e ensinar sobre a agricultura, se formem 

educandos com olhar crítico e capazes implantem metodologias de produção que minimizem 

os impactos sobre a biodiversidade e a água e possibilitem renda e trabalho aos agricultores 

familiares. 
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