
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

BACHARELADO EM DESENVOLVIMENTO RURAL  

PLAGEDER 

 

 

 

 

 

 

ANALICE BORDIN 

 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS FRENTE À 

MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE CAMARGO/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camargo 

2017



2 

 

ANALICE BORDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS FRENTE À 

MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE CAMARGO/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão submetido ao Curso 

Bacharelado em Desenvolvimento Rural - 

PLAGEDER, da Faculdade de Ciências 

Econômicas da UFRGS, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel em 

Desenvolvimento Rural. 

 

Orientador: Prof. Dr. Rumi Regina Kubo  

Coorientador: Dr. Felipe Vargas 

 

 

 

 

Camargo 

2017  



3 

 

ANALICE BORDIN 

 

 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS FRENTE À 

MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE CAMARGO/RS 

 

 

Trabalho de conclusão submetido ao Curso 

Bacharelado em Desenvolvimento Rural - 

PLAGEDER, da Faculdade de Ciências 

Econômicas da UFRGS, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel em 

Desenvolvimento Rural. 

 

 

Aprovada em: Porto Alegre, 18 de dezembro de 2017. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

Profª. Drª. Rumi Regina Kubo – Orientadora - UFRGS 

 

 

 

Profª. Drª.  Gabriela Coelho de Souza - UFRGS 

 

 

Profª. Drª.  Patricia Binkowski - UERGS 

  



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha família pelo apoio nesta etapa de minha vida. 

A meu namorado pelo apoio e compreensão nas horas que o deixe de lado devido aos trabalhos. 

A tutoria presencial e a distância pelas orientações ao decorrer do curso 

E principalmente a Deus por ter me dado essa oportunidade de conseguir concluir minha 

primeira formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

RESUMO 

 

Este estudo busca compreender a percepção dos pequenos agricultores frente aos efeitos da 

obrigatoriedade de manutenção e recomposição das Áreas de Preservação Permanente em suas 

propriedades. Nesse contexto buscou-se conhecer a realidade ambiental das propriedades rurais 

do Município de Camargo/RS para assim compreender as percepções dos agricultores sobre os 

efeitos da reconstrução das áreas de APP. O método utilizado para desenvolver o trabalho foi a 

pesquisa exploratória e de natureza compreensiva. Para a realização deste estudo foram 

entrevistados dez agricultores, os quais têm presente em suas propriedades áreas nomeadas 

APP’s, sendo estas devastadas ou conservadas. A partir dos dados obtidos com a pesquisa de 

campo, observa-se um grande receio dos agricultores em falar sobre o assunto de legislação 

ambiental. Os agricultores mostraram-se bastante desconfortáveis ao responder as questões a eles 

feitas, pois a maioria dos entrevistados alegaram que se tiverem que adequar totalmente suas 

propriedades às leis ambientais, os mesmos teriam que abandonar a agricultura, visto que não 

conseguiriam produzir o suficiente para manter a propriedade. 

 

Palavras-chave: Percepção, Áreas de Preservação Permanente, Propriedade Rural, Agricultura 

Familiar. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to understand the perception of small farmers regarding the effects of the 

obligation to recover Permanent Preservation Areas on their properties. It was sought to know 

the environmental reality of the rural properties of the Municipality of Camargo, RS in order to 

understand the farmers' perceptions of the effects of the reconstruction of the APP areas. The 

method used to develop the work was the exploratory research and of a comprehensive nature. 

Ten farmers were interviewed for this study, which have areas known as APPs in their 

properties, which are devastated or conserved. From the data obtained from the field research, 

there is a great fear among farmers to talk about the subject of environmental legislation. 

Farmers were very uncomfortable in answering the questions they asked, since most respondents 

argued that if they had to fully adjust their properties to environmental laws, they would have to 

give up farming as they could not produce enough to maintain the property. 

 

Key words: Perception, Areas of Permanent Preservation, Rural Property, Family Agriculture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata da questão ambiental relacionada às Áreas de Preservação Permanente 

(APP). Este tema vem, ao longo dos anos, ganhando força devido ao aumento dos impactos 

ambientais causados pelo ser humano em muitas de suas atividades. 

O meio ambiente sofreu muitas mudanças, principalmente devido ao processo de 

colonização, com o aumento da população, que exigia que as áreas de uso fossem ampliadas, 

resultando em mudanças nas práticas relacionadas ao meio natural, desde o aumento da 

exploração dos recursos ao próprio modo de utilização e distribuição destes. Mais tarde, com a 

evolução da agricultura, a mecanização e a incorporação de insumos mudanças ainda maiores se 

fizeram sentir no ambiente (CORREA E BUBLITZ, 2006 apud EBONE, 2011). 

Na tentativa de tutelar este processo, lançou-se mão de algumas ferramentas jurídicas de 

uso do solo e dos recursos naturais. As primeiras iniciativas de Legislação Ambiental em nosso 

país tiveram seu início por volta do século XVI, apresentando-se de forma mais evidente a partir 

de meados do século XX. Apesar de não ter sido eficaz em minimizar os impactos ambientais, 

marcou o início de um novo período onde a preservação do meio ambiente começou a ganhar 

pauta nas discussões (SILVA, s/d).  

Assim, ainda conforme Ebone (2011) foram acontecendo mudanças na legislação 

ambiental, com a proposição, em 1934, do primeiro Código Florestal Brasileiro (Decreto 

23.793/34), que ao longo do século XX sofreu reformulação dando origem a um novo Código 

Florestal em 1965, com a proposta de normatizar de forma adequada a proteção jurídica do 

patrimônio florestal. Este Código Florestal que corresponde a Lei nº 4.771/65 (BRASIL, 1965) 

trouxe alterações jurídicas e práticas como a ampliação das áreas de preservação permanente, 

incluindo áreas de reserva legal. 

No ano de 2012 houve mais mudanças na legislação ambiental. Uma nova versão do 

Código Florestal é proposto pela Lei Federal nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012) 
1
, que segundo 

Dias (s/d) estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, em particular as Áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, a exploração florestal, o suprimento de 

matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 

incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance destes e 

outros objetivos. 

                                                 
1
 
1
 O atual Código Florestal Brasileiro foi publicado através da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, modificada pela 

Lei 12.727, sancionada em 17 de outubro de 2012 e regulamentada pelo Decreto 7.830/2012. 
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Segundo o Serviço Florestal Brasileiro (s/d) a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental 

Rural)- seguindo a orientação prevista nesse Código Florestal de 2012 e regulamentada pelo 

Decreto 7830/2012- é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel.  

Conforme o capítulo VI – do CADASTRO AMBIENTAL RURAL, da Federal nº 

12.651/2012 (BRASIL, 2012), 

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento. 

Este contempla: dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel 

rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou posse; e informações 

georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade 

pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 

Preservação Permanente, das áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e das Reservas 

Legais. 

De tal modo, o Código Florestal, segundo SOS Florestas (s/d) foi baseado em uma 

conjuntura de que a conservação dos ecossistemas é de extremo interesse e importância para toda 

a população. Essa também é a única lei nacional que restringe a ocupação humana e limita as 

áreas de preservação e as áreas de risco. 

O estudo a ser realizado levará em consideração as Áreas de Preservação Permanente, 

que segundo o Código Florestal são áreas que devem ser protegidas sem que haja qualquer tipo 

de exploração do homem sobre elas. Tendo em vista que com o agravamento dos problemas 

ambientais ao longo dos anos, iniciou-se uma cobrança maior em questão do cumprimento das 

leis ambientais e que tais obrigações possuem impactos no modo como os produtores se 

relacionam com suas terras. De início, essa cobrança maior está causando muito receio e medo 

aos produtores rurais. 

Analisando as propriedades rurais do Município de Camargo/RS podemos perceber que a 

agricultura está baseada em sua maioria no modelo da agricultura familiar. Assim sendo, as 

propriedades rurais são pequenas e contam com atividades diversificadas para poderem manter 

uma renda familiar adequada. Este fato está diretamente vinculado à obrigatoriedade de 

preservação das APP’s. 
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A recuperação total das áreas destinadas a Áreas de Preservação Permanente será um 

grande desafio ao pequeno agricultor, uma vez que acabará modificando suas práticas, 

engendrando efeitos socioeconômicos nas propriedades e, especula-se, consequentemente no 

próprio Município como um todo. 

Assim o presente estudo tem como objetivo principal conhecer a realidade ambiental das 

propriedades rurais do Município de Camargo/RS para assim compreender a percepção dos 

pequenos agricultores frente aos efeitos da obrigatoriedade da manutenção e recomposição das 

APP’s em suas propriedades no Município de Camargo/RS.  

Analisando as propriedades rurais do Município de Camargo/RS podemos perceber que a 

agricultura está baseada em sua maioria no modelo da agricultura familiar. Assim sendo, as 

propriedades rurais são pequenas e contam com atividades diversificadas para poderem manter 

uma renda familiar adequada. Este fato está diretamente vinculado à obrigatoriedade de 

preservação das APP’s. 

Primeiramente, no estudo, serão descritos como é feito o uso e a ocupação das áreas das 

propriedades rurais do Município de Camargo, identificando, junto aos agricultores, as áreas de 

APP’s. Ainda será realizado um levantamento dos principais impactos causados no meio 

socioeconômico das propriedades com a proposta de reconstrução das APP’s. 

Além destas questões, o presente estudo buscou entender o porquê que o tema 

relacionado às APP’s causa tantas discussões entre os agricultores. 

Para isso, o presente estudo pretende buscar analisar este problema que está causando 

medo aos pequenos produtores rurais. A questão norteadora é, portanto, quais as principais 

dificuldades dos agricultores familiares em recuperar as Áreas de Preservação Permanente frente 

ao efeito causado em suas propriedades rurais pela necessidade de adequação legal? 

Assim, inicialmente no capitulo dois serão expostas as definições legais e o debate sobre 

as APP’s, onde serão explanados os principais conceitos, entre eles a explicação do Novo Código 

Florestal (de 2012), o CAR (Cadastro Ambiental Rural), a definição de impactos ambientais, 

Áreas de Preservação Permanente, pequena propriedade e diferentes ideias de autores sobre o 

assunto. 

No capitulo três, os procedimentos metodológicos definem o tipo de pesquisa realizada, 

assim como a descrição de como se realizaram as visitas para a obtenção dos dados necessários 

para a realização do trabalho. Foi localizado o município de Camargo, bem como caracterizado e 

explanado dados sociais e econômicos para após fazer a caracterização das propriedades 

estudadas.  
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A partir dos dados obtidos na pesquisa de campo em diferentes propriedades das 

comunidades rurais existentes no Município foi realizada a análise destes dados para a 

construção do trabalho. 

Finalizando este estudo, no capitulo quatro, faz-se a discussão dos dados obtidos ao longo 

do trabalho com a percepção dos pequenos agricultores frente aos efeitos da recuperação das 

APP’s, sendo eles sociais, culturais e econômicos. 

Conclui-se com algumas considerações finais acerca do estudo realizado sobre a 

legislação ambiental nas pequenas propriedades rurais do Municipio de Camargo/RS, dando 

ênfase em propostas indicadas por alguns dos produtores rurais. 
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2. AS DEFINICÕES LEGAIS E O DEBATE SOBRE AS APP’s 

 

Como já comentado, a legislação ambiental sofreu várias mudanças ao longo dos anos 

com o intuito de amenizar os impactos ambientais.  

Deste modo, foi criado o Código Florestal. Este conjunto de normas determina a 

obrigação de se preservar áreas sensíveis e de se manter uma parcela da vegetação nativa no 

interior das propriedades rurais, as chamadas Áreas de Preservação Permanente e as áreas de 

Reserva Legal. 

Para a compreensão de APP tem-se como base a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 

2012, onde será citado o artigo 3º e parte do artigo 4º devido ao que se aplica no Município 

estudado, APP são definidas como: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas; 

 

[...] 

 

Artigo 4º Art. 4
o
 Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

- as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 

os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

 

[...] 

 

- as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

 

[...] 

 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive (BRASIL, 2012a). 

 

De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 a pequena propriedade é definida 

como aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural e que cuja área não supere 30 hectares (ha) na região onde o Município de 

Camargo/RS se localiza. 

Analisando a Lei nº 12.651/2012, percebe-se que foi criado pela mesma, no âmbito do 

Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela 

Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014, o Cadastro Ambiental Rural – CAR que 

é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, 
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com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais 

referentes às Áreas de Preservação Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, de 

remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa, assim como das áreas 

consolidadas. Estas informaçoes compõem uma base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO, s/d). 

Segundo o Serviço Florestal Brasileiro (s/d) a inscrição no CAR possibilita o 

planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural. Representa o primeiro 

passo para obtenção da regularidade ambiental. Além disso, constitui-se em requisito para os 

seguintes programas, benefícios e autorizações: 

 O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro 

de Imóveis; 

 Acesso ao Programa de Apoio e Incentivo à Conservação do Meio Ambiente e aos 

Programas de Regularização Ambiental – PRA; 

 Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros 

menores, bem como limites e prazos maiores que o praticado no mercado, em especial 

após 31 de dezembro de 2017, quando o CAR será pré-requisito para o acesso a crédito; 

 Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado; 

 Geração de créditos tributários por meio da dedução das Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural - ITR; 

 Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de 

vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo 

florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou 

recuperação de áreas degradadas; 

 Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fio de 

arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração do solo, dentre 

outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 

 Suspensão de sanções e novas autuações em função de infrações administrativas por 

supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de Reserva Legal 

e de uso restrito, cometidas até 22/07/2008, e suspensão da punibilidade dos crimes 

previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/1998) 

associados a essas áreas; 

 Condição para autorização da prática de aquicultura e infraestrutura a ela associada 

nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos rurais, localizados em áreas de 

preservação permanente; 

 Condição para autorização de supressão de floresta ou outras formas de vegetação 

nativa no imóvel rural; 

 Condição para aprovação da localização da Reserva Legal; 

 Condição para cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo da Reserva 

Legal do imóvel; 

 Condição para autorização da exploração econômica da Reserva Legal mediante 

manejo sustentável; 
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 Condição para constituição de servidão ambiental e Cota de Reserva Ambiental, e 

acesso aos mecanismos de compensação da Reserva Legal; 

 Condição para autorização de intervenção e supressão de vegetação em Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal para atividades de baixo impacto 

ambiental; 

 Condição para autorização da continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até em 22 de julho de 2008 

localizadas em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.  

 

A partir destas definições legais, conforme Moreira (s/d, p 5), entendemos o impacto 

ambiental como qualquer alteração produzida pelos homens e suas atividades, nas relações 

constitutivas do ambiente, que excedam a capacidade de absorção desse ambiente. 

Para tentar amenizar esses impactos causados pelo ser humano foram criadas estas 

legislações já citadas, sendo que as mesmas causam bastante discussões entre os agricultores, 

especialmente os pequenos. 

De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 a pequena propriedade é definida 

como aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural e que cuja área não supere trinta hectares na região onde o Município estudado se 

localiza. 

A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos 

produtores em que o sistema é mantido somente pela família. A agricultura familiar tem grande 

importância para o Brasil, pois nela está a grande produção de alimentos. (PENA, s/d) 

O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), é um programa que apoia os pequenos produtores, que tem 

segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário como 

objetivo: 

Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, 

agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito de acordo como sua 

necessidade e o seu projeto. Podem ser projetos destinados para o custeio da safra, a 

atividade agroindustrial, seja para investimento em máquinas, equipamentos ou 

infraestrutura. ( SEAFDA, 2016) 

 

O Código Florestal é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a 

vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem 

ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural 

(DICIONÁRIO AMBIENTAL, 2014). 

Dentro do Código Florestal encontram-se os artigos que tratam das áreas de preservação 

permanente, que são áreas com a função de preservar locais como beiras de rios, topos de morros 

e encostas, que não podem ser desmatados para não causar erosões e deslizamentos, além de 
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proteger nascentes, fauna, flora e biodiversidade destas áreas (DICIONÁRIO AMBIENTAL, 

2014). 

Conforme o Dicionário Ambiental (2014), o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um 

registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as 

informações ambientais um ano após a entrada em vigor do Código. No entanto, o prazo para 

que os proprietários se inscrevam no CAR foi prorrogado, após o Presidente Michel Temer ter 

assinado no dia 29 de dezembro um Decreto onde o prazo, que anteriormente era até o dia 31 de 

dezembro deste ano, passou a ser para o dia 31 de maio de 2018 (CANAL RURAL, 2017). 

Segundo Selbach (2013) os principais atores envolvidos no debate do Código Florestal 

são os ruralistas e os ambientalistas, representando grupos com ideias diferentes sobre o assunto. 

Os ambientalistas, ainda segundo Selbach (2013) buscam promover a integração da tríade 

social, ambiental e econômica com a conservação dos recursos naturais. Já os ruralistas, afirmam 

que existe a necessidade de expansão da área agrícola do país, visando atender o crescimento da 

população e a melhora na distribuição de alimentos, porém as restrições pautadas no Código 

Florestal são impeditivas. Barba (2011) afirma que o argumento expansionista apontado pelos 

ruralistas não procede, pois o volume de terras desmatadas são suficientes para dobrar a 

produção agrícola do país. No entanto, Barba (2011) afirma que o argumento expansionista 

apontado pelos ruralistas não procede, pois o volume de terras desmatadas são suficientes para 

dobrar a produção agrícola do país. 

Esta é uma discussão bastante recorrente, devido ao fato dos agricultores serem 

apontados como contrários a um desenvolvimento em harmonia com a natureza. Ocorre que 

muitos agricultores são produtores familiares e não possuem posse de grandes áreas de terra, 

dificultando-os a estarem de acordo com a legislação ambiental.  

A aplicação dessas leis é muito importante para tentar devolver ao meio ambiente o que 

lhe foi tirado, mas a realidade das propriedades rurais do Município de Camargo é preocupante, 

pois a aplicação das mesmas causaria grandes problemas principalmente socioeconômicos 

(EBONE, 2011). 

Portanto, sabe-se da grande importância da manutenção e recomposição das APP’s, pois 

segundo Tourinho (2006) ela tem função de evitar a contaminação dos cursos d’agua e ajuda a 

minimizar os processos de erosão. 

Porem para Ebone (2011) existe outro ponto que deve ser analisado para futuramente não 

acabar causando outros problemas. Decorrente ao abandono das propriedades rurais haverá 

consequentemente o inchaço das cidades. Assim ainda conforme a autora o ideal seria buscar 
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possibilidades para unir os benefícios de preservar as áreas de preservação ambiental e 

oportunizar aos pequenos proprietários rurais a permanecerem em suas propriedades. 

Assim sendo, para se ter uma noção do que aconteceria nas propriedades rurais, caso 

fossem recompostas as Áreas de Preservação Permanente, esta autora analisou em uma 

propriedade rural do Município de Camargo de26,6 ha de área e que tem sua economia baseada 

na criação de gado leiteiro e produção de grãos (soja e milho). Em seu estudo de caso, a autora 

chegou a seguinte conclusão: 

[...] a propriedade em estudo teria uma redução de 32,08% em sua renda econômica, 

levando isso em consideração, se cada propriedade tiver um decréscimo na renda por 

menor que seja, ao final, a receita do Município terá uma grande redução. Essa 

diferença de valores devia influenciar diretamente na vida social (saúde, educação, 

lazer, saneamento básico) de todos os moradores do Município. (EBONE, 2011, p. 42) 

 

Portanto, ainda para a autora as opiniões dos agricultores deveriam ser levadas em 

consideração quando a questão ambiental legal causasse impactos nas propriedades rurais mas 

que deve-se pensar em alternativas para englobar ambos os interesses, a preservação ambiental e 

a economia das propriedades rurais. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

O presente trabalho configura-se como uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória 

complementada por acesso a fontes secundarias de dados. Compreendeu, além da pesquisa 

bibliográfica e acesso as fontes secundarias a realização de uma pesquisa de campo, junto a 

agricultores familiares, proprietários de terras, com a realização de entrevistas, complementada 

por observação participante. 

O universo de estudo é o Município de Camargo/RS, que, segundo dados da Prefeitura 

Municipal, está localizado na microrregião de Passo Fundo, na mesorregião Noroeste Rio- 

grandense, e fica a 270 km da capital Porto Alegre. O Município faz divisa com os municípios de 

Marau, Vila Maria, Soledade e Nova Alvorada. 

Segundo dados do IBGE censo demográfico (2016 apud Prefeitura Municipal de 

Camargo), o Município de Camargo possui uma população de 2.726 pessoas, sendo que residem 

na zona urbana: 1.226 pessoas e na zona rural 1.500. O Município possui uma área territorial de 

138,069 km² e uma densidade demográfica de 19,7 hab./ km². 

 

Figura 1: Localização do Município de Camargo/RS 

 
 

 

Fonte: Wikipedia, 2017 

 

No Município de Camargo as chuvas são bem distribuídas no decorrer do verão  e 

também durante o inverno. É mais propício haver estiagens nos meses de dezembro e janeiro, os 

demais meses têm uma média de 154mm. O clima predominante é o subtropical-temperado, que 

no inverno fica com uma temperatura média de 18ºC e no verão chega a 35ºC. Durante os meses 
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de inverno o frio tem intensidades com geadas e eventuais nevascas, e com frequentes neblinas 

encobrindo o município, deixando assim mais umidade (LODI E ROMANINI, 1992 apud 

PAGNUSSAT, 2011 p. 35). 

A topografia, ainda segundo os mesmos autores, é definida pela não existência de 

montanhas, mas por fazer parte da Encosta Superior do Nordeste o terreno é formado por 

morros, planícies e elevações. 

As propriedades rurais em estudo são pertencentes à área rural do município de Camargo 

sendo composta por 10 comunidades. São elas: Santo Antônio de Lisboa, Desvio Bonito, Bela 

Vista, Paraiso, Alto Alegre, São Pedro do Gramado, São Vitor, Arranca Toco, Tunas, Povoado 

de Baixo. 

Essas propriedades são definidas como propriedades rurais familiares, onde o trabalho 

realizado é totalmente de cunho familiar e sem contratação de mão de obra. As propriedades têm 

atividades agrícolas bastante diversificadas, sendo entre elas as que mais se destacam a produção 

de leite, o cultivo de cereais, avicultura, fruticultura e suinocultura. 

A coleta de dados foi desenvolvida por meio de entrevistas a partir de um roteiro 

semiestruturado (apêndice 1). As visitas foram realizadas as propriedades de forma a abranger 

todas as comunidades rurais do Município de Camargo (um entrevistado por localidade). Os 

agricultores foram escolhidos por residirem em áreas que tem grande parte destinada às APP’s. 

Foram entrevistados dez produtores rurais, sendo que, para estes foi apresentado um 

termo de consentimento informado, livre e esclarecido (apêndice 2). Como os produtores se 

mostraram bastante apreensivos, pois vários deles manifestavam expressões de medo e muitas 

vezes ate de angústia em seus rostos, a entrevista foi realizada em forma de uma conversa com os 

agricultores, onde foi tomado nota das respostas por eles dadas, complementada pela observação 

das reações e expressões por eles adotadas. Todas estas observações eram anotadas ao final de 

cada entrevista, na forma de anotações de campo. 

Complementarmente foram utilizados dados sobre o histórico e caracterização do 

Município, disponibilizados no site da prefeitura Municipal de Camargo e dados no IBGE. 

Quanto às informações sobre a legislação, fez-se uma pesquisa na literatura sobre o tema, 

acessando livros, artigos, publicações, trabalhos de conclusão de curso e sites relacionados. 

Procurou-se ainda, analisar o histórico do Código Florestal Brasileiro, especialmente os 

artigos que dizem respeito às Áreas de Preservação Permanente assim como a consulta a outros 

autores sobre o assunto. 

Com o resultado do levantamento de dados e pesquisa a campo, foi realizada a análise 

dos mesmos para após elaborar a estruturação do trabalho. 
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3.1. Caracterização do Município de Camargo/RS 

 

Segundo IBGE (2010) o Município teve seu nome denominado pelos primeiros 

imigrantes que chegaram por volta de 1905, onde os mesmos encontraram vestígios de ocupação 

de caboclos de sobrenome Camargo, e residiam próximo a um rio onde eles denominaram de rio 

Camargo. Os imigrantes de origem italiana chegaram em busca de um local para melhor residir, 

construindo suas casas de forma humilde. Todos pertenciam a religião católica e traziam em sua 

bagagem os hábitos e costumes de seus ancestrais. Os primeiros habitantes da região foram 

Antônio Fioravanço, Francisco Bonessoni, José Miri e João Bathista Smanioto. 

Em 1910 chegou a Camargo o Sr. Remo Strona, que era agrimensor e conhecia técnicas 

urbanas, passando então a elaborar um esboço do que é hoje a cidade de Camargo, locando ruas 

e destinando os locais que são hoje a praça, a igreja e a escola. Em 1911 foi instalado o cartório 

de registros civis tendo como primeiro escrivão o Sr. Teodoro 

Em 1940 foi criada a paróquia Santo Antônio de Camargo, conforme decreto episcopal 

assinado por Dom Antônio Reis, Bispo de Santa Maria. Em 17 de fevereiro de 1959, nos termos 

da lei estadual nº 3723, foi autorizada a anexação do distrito de Camargo ao município de Marau, 

sendo emancipado no dia 12 de maio de 1988 (IBGE, 2010). 

 

3.2. Organização fundiária do Município de Camargo/RS 

 

A maioria das propriedades rurais do Município são de pequeno a médio porte. Possuem 

uma área de terra de até 10 hectares (ha), representada por 32%, já os produtores que possuem 

áreas de 10 a 20 ha são representados por 29% e entre 20 a 30 ha 19%. O restante corresponde 

aos agricultores que possuem maiores áreas de terra representadas entre 4 a 8%, e tendo áreas de 

30 a mais de 50 ha (figura 2). 

 

Figura 2: Área de terra das propriedades rurais do Município de Camargo/RS 
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Fonte: ITR, 2010 elaborado por Ebone, 2011. 

 

3.3.Dados sociais do Município de Camargo/RS 

 

Segundo o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil) o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores 

de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia 

de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Para identificarmos o IDHM do Município de Camargo, foram realizadas leituras do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Tecnólogo em Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural-PLAGEDER, da 

Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, do acadêmico Marcos Pagnussat no ano de 2011. 

O trabalho de Pagnussat (2011) trata do assunto de Políticas Públicas e Agricultura 

Familiar, mais especificadamente sobre o PRONAF no Município de Camargo. Para isso o autor 

necessitou de dados do Município de Camargo/RS entre eles os dados sociais a seguir. 

 

Quadro 2: Dados sociais do Município de Camargo/RS 

CAMA

RGO 

1991 2000 2010 

IDHM 0,742 0,814 0,736 

32% 

29% 

19% 

8% 

4% 

8% 

menos de 10 há

10 a 20 há

20 a 30 há

30 40 há

40 a 50 há

mais de 50 há
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IDHM 

Renda 

0,658 0,745 0,762 

IDHM 

Longevidade 

0,808 0,827 0,854 

IDHM 

Educação 

 

0,759 0,871 0,612 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; PAGNUSSAT, 2011 p. 38- adaptado pelo autor. 

O quadro representa como o IDHM do Município modificou durante os anos de 1991, 

2000 e 2010. O indicador de longevidade aumentou consecutivamente tendo um índice bom, já o 

indicador de educação teve um aumento no ano 2000, mas seguido de um decréscimo bastante 

expressivo para um Município de pequeno porte. O indicador de renda se mostra com um 

aumento a cada ano expressado no quadro. Sendo assim, a medida desses indicadores resulta no 

IDHM, que para o Município no ano 2000 teve um acréscimo acompanhado de um decréscimo 

no ano de 2010. 

3.4.Dados econômicos do Município de Camargo/RS 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal da Agricultura as propriedades rurais do 

Município se caracterizam em sua maioria como agricultura de cunho familiar, sendo que a área 

das propriedades gira em torno de 20 ha. 

Ainda conforme dados da Secretaria Municipal da Agricultura, a principal fonte de 

economia do município é a agropecuária, representando 89,84% do Produto Interno Bruto (PIB), 

assim o Município demonstra sua vocação agrícola. 

Os principais produtos agrícolas que são produzidos em Camargo são a soja, o milho e o 

trigo. Na pecuária se destaca a produção de frangos e suínos no sistema de integração, e a 

produção de leite. 

Segundo Pagnussat (2011), a produção agrícola do Município é bem diversificada sendo 

que os produtos mais cultivados são o milho com 14. 508 toneladas, a soja com 11. 025 

toneladas e o trigo com 1. 458 toneladas ao ano. 

Quanto à produção pecuária, o sistema de integração é feito através de uma parceria entre 

empresas integradoras e produtores rurais. Neste sistema as empresas ficam responsáveis pelos 

animais, ração e os medicamentos, enquanto os produtores rurais entram com o galpão e a mão 

de obra. 
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A produção leiteira, também contribui para a economia do Município, sendo que são 

produzidos, segundo Pagnussat (2011), 14. 122,000 litros ao ano. 
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4. PERCEPÇÃO DOS AGRICULTORES FRENTE AOS EFEITOS DA 

OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

 

A fim de compreender a percepção dos pequenos agricultores frente aos efeitos da 

obrigatoriedade da manutenção e recomposição das APP’s em suas propriedades foram 

realizadas entrevistas com alguns destes que vivem e trabalham no interior do Município de 

Camargo. O quadro 3, traz de forma sintética, dados obtidos durante a pesquisa. 

 

Quadro 3: Dados da pesquisa de campo 

Proprietários 

 

A B C D E F G H I J Médias 

Idade 

 

45 60 38 57 55 48 29 64 59 57 60% com mais de 

50 anos 

40 % com menos 

de 50 anos 

Gênero 

 

M M M M M M M M F M 90% gênero 

Masculino 

10% gênero 

Feminino 

Tempo na 

propriedade 

 

45 30 38 25 40 12 29 41 8 14 50% com mais d 

30 anos na 

propriedade e 50 

% com menos de 

30 anos na 

propriedade. 

Área total da 

propriedade 

(hectares) 

15 13 9 12 18 7 13.5 20 12 18 40 % com mais de 

15 há e 60 % com 

menos de 15 há. 

Área de 

produção 

(hectares) 

10 12 7 11 15 7 12 17 10 14 80% com mais de 

10 há de produção 

e 20 % com 

menos de 10 há 

de produção. 

Áreas de 5 1 2 1 3 0 1.5 3 2 4 40% com mais de 
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Preservação 

Permanente 

(hectares) 

3 há de APP’s e 

60% com menos 

de 3 há de APP’s. 

Conhece a 

Legislação 

Ambiental 

S S S N S N S S S S 80% conhecem a 

Legislação e 20% 

não conhecem a 

Legislação. 

Contra ou a 

favor a 

Legislação 

F C C C C C C C C C 90% são contra a 

Legislação e 10 % 

são a favor. 

Fonte: Arquivo próprio obtido por entrevista 

 

Analisando o quadro acima, percebe-se que nas dez entrevistas realizadas, apenas em 

uma foi a mulher quem respondeu, a senhora de 59 anos, viúva há dez, conta que se mostrou 

interessada em ter uma vida mais tranquila, assim, procurou morar com seu filho em uma 

propriedade rural onde vive há oito anos. 

Outro fator importante analisado na entrevista foi à parcela significativa de moradores 

com mais de 30 anos de moradia no meio rural do Município. Muitos deles optaram pelo 

trabalho nas propriedades rurais devido à falta de experiência e estudo para conseguirem um bom 

emprego na cidade a ponto de conseguir sustentar suas famílias. Apenas três agricultores (A, C e 

G) nasceram nas propriedades rurais, onde as mesmas foram passando de geração para geração, 

sendo assim a propriedade conta com a sucessão rural. 

Quanto ao que diz respeito às Áreas de Preservação Permanente, percebe-se , segundo 

informações obtidas através das entrevistas com os agricultores, que a maioria das propriedades 

não possuem essas áreas preservadas, sendo apenas três propriedades, dos agricultores A, E e J, 

apresentam maiores Áreas de Preservação Permanente protegidas. 

Durante as entrevistas os proprietários foram questionados sobre o assunto das Áreas de 

Preservação Permanente, sendo que os mesmos conseguiram vencer o receio e assim abrir suas 

opiniões sobre o assunto. 

Os proprietários foram interrogados sobre a legislação ambiental que diz respeito às 

Áreas de Preservação Permanente onde as respostas foram, na maioria, semelhantes. Foi 

indagado aos agricultores se eram a favor ou contra a Legislação Ambiental, sendo que antes foi 

explicada a Lei que compete as Áreas de Preservação Permanente de acordo com o tamanho de 

suas propriedades. Dos 10 agricultores entrevistados apenas um se mostrou a favor da legislação 

ambiental, mesmo não estando totalmente de acordo com as leis ambientais, se mostra 
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preocupado com a natureza e o futuro de seus filhos, destaca que com certeza vai prejudicar 

economicamente muitas famílias, mas que está a favor para melhorar a qualidade de vida dele e 

da família futuramente. Como disse o entrevistado A “acho que deveríamos nos conscientizar e 

deixar de pensar apenas na parte econômica porque eu acho que precisamos de mais verde‟ em 

nossas propriedades”. 

Os nove agricultores que se mostraram contrários à legislação afirmam que demonstram 

muita preocupação em não conseguir continuar as atividades da propriedade tendo que 

abandoná-la. Alegam que os desmatamentos e a derrubadas de árvores vem desde os tempos dos 

avós, dos pais e que sempre foram tentando aumentar a renda, aproveitando o máximo possível 

da propriedade já que não tem recursos para comprar mais áreas de terra, o produtor D indaga “a 

ideia de expandir a área é para aumentar a renda e não com ideia de prejudicar o meio 

ambiente”. 

Hoje com as leis entendem que é para melhorar o futuro e também ajudar no presente, 

mas economicamente reduziria muito seus lucros, tendo em mente não conseguir se manter na 

propriedade já que o custo de vida é elevado, como o agricultor B disse: “tudo o que é para nós 

vender não tem valor, mas para comprar aumenta toda semana”. 

Inicialmente os agricultores foram questionados se as propriedades atendiam a legislação 

ambiental, apenas dois agricultores afirmaram que suas propriedades estariam de acordo com a 

legislação, pois estes tem uma área de terra maior e vem ao longo do tempo estudando e vendo 

as mudanças das leis e cada vez mais buscando ficar dentro da legislação. Assim além de ajudar 

o meio ambiente, também estão com a propriedade adequada para empréstimos e 

financiamentos, achando meios de substituir aquela renda que poderia ser retirada de área de 

APP’s. Segundo comentário dos produtores C, E H e I o produtor rural tem que estar de acordo 

com a Legislação Ambiental porque se não ficarão isolados de vários recursos.  

Os outros oito agricultores falaram que suas propriedades estão em estado irregular, tendo 

que se adequar as leis ambientais. “Não acho certo nós pequenos agricultores termos que 

preservar e reconstruir essas áreas e os grandes continuam desmatando e abrindo áreas de 

terra, me pergunto porque não começam por eles.” Fala agricultor o agriculto F mostrando um 

tom de voz irritado. 

O produtor G também com voz alterada fala “os grandes agricultores destocam grandes 

áreas de mato e ninguém cobra deles porque ele ainda tem muito mato na propriedade. Eu 

entendo que essas leis vieram pra ajudar, mas peguem realmente quem está fazendo o 

verdadeiro estrago”. 
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Um dos entrevistados contando um pouco da realidade da propriedade mostra que a casa, 

passada pela geração anterior, foi construída praticamente em cima de um rio. Assim, ele conta 

toda vez que chove bastante a casa quase sempre alaga, “ai eu penso o porque construírem a 

casa perto do rio...ai ai...pela falta de terra e ainda querem que nós reconstruímos as APP”, 

conta o agricultor J com rosto de desanimo. 

Com isso, os agricultores por falta de terra que construíam suas moradias em locais que 

deveriam ser destinadas as áreas de APP’s, mas não se dão conta que, a legislação proíbe 

justamente para evitar esta situação de alagamento. 

Mas apesar de todos apresentarem medo e desanimo ao falarem do assunto, falam que se 

pudessem e tivessem mais terras e mais condições financeiras poderiam pensar na situação e 

quem sabe reconstruir essas áreas. 

Ainda os dez agricultores afirmam que em suas propriedades existiam bem mais matos, 

mas a necessidade de plantar para sobreviver fez com que eles desmatassem. Assim, sem pensar 

em fazer o mal ao meio ambiente, mas pensando somente em produzir cada vez mais. 

Durante a pesquisa vários dos agricultores se manifestavam de forma a dar sugestões para 

amenizar esses impactos causados pela reconstrução das Áreas de Preservação Permanente nas 

pequenas propriedades rurais do Município. Assim, observaram-se as ideias que os agricultores 

gostariam de adequar suas propriedades as leis ambientais e não precisar abandonar suas 

propriedades. Entre essas ideias está a recomposição nas áreas de mata ciliar, pois esta é 

essencial e após se reunir com a comunidade para fazer um acordo onde as áreas de APP fossem 

compensadas a nível de cada comunidade ou ate mesmo municipal. Este é um ponto onde os dez 

agricultores propuseram, assim conseguiriam solucionar os problemas com as leis ambientais 

sem abandonar a propriedade. 
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5. CONCLUSÃO  

 

O Município de Camargo é um Município pequeno e tem sua economia baseada na 

agricultura familiar, onde se destaca a agropecuária, representando 89,84% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Assim, o pequeno produtor rural, conforme a análise dos dados obtidos tem uma 

grande dificuldade em entrar de acordo com a Legislação Ambiental, sendo que com poucas 

áreas de terra isso acabará prejudicando o meio socioeconômico das propriedades.  

Com a recomposição das APP’s as propriedades perderão áreas de cultivo, assim, com a 

diminuição de áreas cultivadas acarretará consequentemente a redução da renda, está importante 

para as famílias rurais manterem-se na propriedade e com qualidade de vida.  

As leis ambientais no Novo Código Florestal trazem benefícios favoráveis comparados 

com o anterior, mas nem mesmo esses conseguem deixar os produtores mais tranquilos, pois se 

mexerem nas áreas de APP e estão fazendo o uso das mesmas é porque necessitam da mesma 

para sua subsistência. Através da entrevista ficou claro a preocupação dos produtores com 

colocarem sua propriedade em dia, mas também ficou percebível a inquietação/ansiedade de 

como será feito e o quanto isso ira custar, no presente e para o futuro. 

Assim, após o estudo realizado nas propriedades rurais do Município de Camargo/RS, 

conclui-se que as percepções dos agricultores são amplas e controversas, alguns a favor e outros 

contra o Código Florestal, alguns entendem a realidade dos benefícios que isso traz para o meio 

ambiente e consequentemente para as novas gerações, e outros pensam apenas nos prejuízos e 

malefícios que isso trará. Muitas famílias do Município tenham em mente a redução da economia 

da propriedade, pois menos áreas de aproveitamento, menor a rentabilidade, assim pensam num 

futuro não muito distante com um medo de não conseguir se manter na propriedade e ter de 

abandonar a agricultura, que para a grande maioria é a vida deles. 

Esse impacto econômico nas propriedades trás um desconforto muito grande para o 

produtor rural e para a sociedade. Com o pensamento no futuro, os agricultores pensam em como 

será o amanhã se conseguirão manter-se nas propriedades, pois esse impacto não fica apenas 

entre os produtores rurais, com certeza também refletirá na economia do Município, este que 

possui a agricultura como uma das principais rendas. 
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7. APÊNDICE  

 

APÊNDICE A –  

QUESTIONÁRIO REFERENTE À ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO SOBRE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

CAMARGO/RS. 

PROPRIEDADE: 

 

1. Área total da propriedade e como é dividida: 

 

2. Há quanto tempo reside na propriedade e como a mesma foi adquirida  

 

3. Quais as atividades agrícolas praticadas na propriedade? 

 

4. Quantas pessoas residem e trabalham na propriedade? 

 

5. Como sabemos a agricultura vem sofrendo com o grande problema da falta de 

sucessão familiar. Qual a sua opinião sobre o assunto e como esta a situação da 

propriedade com a sucessão familiar 

 

6. Quais as principais mudanças que ocorreram em sua propriedade nos últimos 20 

anos? 

 

7. Existem áreas de APP’s, qual a área aproximada? 

 

8. O senhor (a) conhece a legislação ambiental referente às áreas de APP? Qual a 

sua opinião sobre o assunto? 

 

9. Qual a sua opinião em relação aos impactos que podem ocorrer em sua 

propriedade, na parte econômica, social e cultural? 

 

10. Qual seria a sua proposta para que a agricultura não sofra grandes impactos 

causados pela adequação as leis ambientais? 
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8. ANEXO 

ANEXO 1: 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

Trabalho de Conclusão de Curso INSTITUIÇÃO 

RESPONSÁVEL – UFRGS 

NOME:   
 

 

RG/CPF:    
 

Este Consentimento Informado explica o Trabalho de Conclusão de Curso “Principais 

impactos nas pequenas propriedades rurais frente à reconstrução das Áreas de Preservação 

Permanente no Município de Camargo/RS” para o qual você está sendo convidado a participar. 

Por favor, leia atentamente o texto abaixo e esclareça todas as suas dúvidas antes de 

assinar. 

Aceito participar do Trabalho de Conclusão de Curso “Principais impactos nas 

pequenas propriedades rurais frente à reconstrução das Áreas de Preservação Permanente no 

Município de Camargo/RS” – do Curso Bacharelado em Desenvolvimento Rural – 

PLAGEDER, que tem como objetivo “compreender a percepção dos pequenos agricultores 

frente aos efeitos da recuperação das APP’s em suas propriedades no Município de 

Camargo/RS”. 

A minha participação consiste na recepção da aluna Analice Bordin para a realização 

de entrevista. 

Fui orientado de que as informações obtidas neste Trabalho de Conclusão serão 

arquivadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS e que este 

projeto/pesquisa resultará em um Trabalho de Conclusão de Curso escrito pelo aluno. Para 

isso,( ) AUTORIZO 

/ ( ) NÃO AUTORIZO a minha identificação. 

Declaro ter lido as informações acima e estou ciente dos procedimentos para a 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso, estando de acordo. 

Assinatura   

 

Camargo ,  /  /2017
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