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Apresentação
Através deste Memorial de Atividades Acadêmicas, apresento um relato da
minha trajetória acadêmica, todavia sem deixar de lado a minha vida pessoal, pois as
duas estão interconectadas. Impossível separá-las pois foi a junção das duas que me
conduziu a minha posição de professor no Departamento de História da Universidade
Federal de Santa Catarina. Este memorial faz parte do processo da avaliação para
promoção de Classe E (Titular de Carreira) do Magistério Superior, de acordo com a
Resolução normativa no 40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014.
Para a elaboração do MMA foram incluídos aspectos que me levaram a
determinadas escolhas, com a influencia de pessoas, especialmente familiares e
colegas, que me auxiliaram no decorrer da jornada e sem as quais eu não teria
alcançado o êxito almejado. Na medida em que eu ia ajuntando a documentação para
compor o presente memorial, imagens, lembranças do passado vieram à tona e mais
do que nunca ficou claro que a opção de ser professora/pesquisadora da UFSC foi a
concretização de um sonho.
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1 Trajetória antes da UFSC
Nasci no município de Sarandi, Rio Grande do Sul em 1954, filha de pequenos
comerciantes. Meu pai, Adelino Vicente Külzer, foi um grande exemplo para mim
desde pequena. Segundo relato da minha mãe Nilsa Agnes Külzer, ao meu pegar no
colo pela primeira vez disse “você vai estudar, ser alguém na vida”. Só fiquei sabendo
desta afirmação depois de muitas décadas. Quanto a minha mãe foi uma batalhadora
que frequentou somente a escola por 3 anos e conseguia ler e escrever muito pouco
em português. Aliás, o dialeto alemão também foi a minha primeira língua, pois as
duas vilas onde residi na na minha infância, era habitada somente por descendentes
de alemães, onde a língua no cotidiano era o alemão, mesmo no comércio. Meu pai
já falava fluentemente o português, diferentemente de minha mãe. Ao iniciar o
primário fomos apresentados a língua portuguesa e descobrimos que esta era a
língua oficial do país. Esta é uma história que várias pessoas da minha geração
passaram, mas a relato aqui, pois talvez tenha sido uma das razões pela minha opção
em cursar história e pesquisar sobre imigração.
Meu pai seguiu à risca o objetivo de fazer com que eu, meu irmão, Dirceu
Wilson e minha irmã, Neiva, estudássemos. Assim ao concluir o antigo curso primário,
quando eu tinha 11 anos, ele resolveu que a família teria que se mudar para uma
cidade maior, com diferentes opções de escolas. Optou por Passo Fundo/RS onde
morava além da minha avó paterna meus tios e primas, pois isto ajudaria à minha
mãe que ficaria morando conosco, enquanto ele permaneceria em Boa VistaSarandi, onde tinha o comércio junto com meus avós maternos e tios. A convivência
com minha avó Guilhermina (Mina) teve uma influencia grande na minha vida, sendo
que o seu exemplo de vida estará sempre comigo. Poucas foram as mulheres na
década de 1930 que tiveram coragem de abandonar o marido violento e criar sozinha
os filhos, ela foi uma delas. Foi uma pena que nos deixou muito cedo mas de qualquer
forma os seus ensinamentos deixaram raízes profundas em mim.
Em Passo Fundo cursei o curso ginasial no Colégio Notre Dame e o curso de
técnico em contabilidade no Instituto Educacional de Passo Fundo ambas instituições
privadas. E o curso superior na recém fundada Universidade de Passo Fundo.
Iniciei o curso de História com 18 anos de idade em 1972, na época era a
Licenciatura curta em Estudos Sociais, seguida de História. (Documentos 1 e 1a)
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Toda a minha graduação foi durante a ditadura militar, onde inúmeros clássicos eram
proibidos, mas que de uma forma ou outra os professores tentavam discutir e nos
repassar.
Foi nos corredores da UPF que conheci a pessoa que iria alterar de forma
significativa a minha vida. Esta pessoa permanece ao meu lado até hoje, que é o meu
esposo, Rubens Nodari. Nos conhecemos em 1973 e casamos em 1975.
Desta forma, a minha trajetória não somente pessoal, mas também acadêmica
está entrelaçada com a dele, juntos construímos as nossas carreiras, em áreas
diferentes. Entretanto, nos últimos anos através de pesquisas relacionadas ao meio
ambiente, as nossas áreas se aproximaram, gerando trabalhos conjuntos.
Após concluir o curso de História, em 1976, comecei a lecionar no ensino
fundamental e médio como professora concursada do Estado do Rio Grande do Sul
até 1979. Foi uma experiência importante para a minha formação profissional.
No ano de 1980, começou uma nova etapa na nossa vida. Com a contratação
de meu esposo como professor no Centro de Ciências Agrárias da UFSC, mudamos
para Florianópolis, com o nosso filho mais velho (Tiago) com 2 anos em meio e com
uma filha (Carolina) a caminho, sendo que o terceiro viria em 1983 (Alexandre).
Tínhamos que fazer uma opção de como educar os filhos. De comum acordo optamos
em que eu não iria lecionar nos primeiros anos, pois estávamos sozinhos em outra
cidade e estado. Assim de 1980 a 1984 dei uma parada na minha trajetória
profissional.
Em 1984, após passar em concurso público do magistério no Estado de Santa
Catarina, voltei a vida profissional como professora na Escola Estadual Simão José
Hess. Foi um período curto, pois já havíamos previsto que era o momento que eu
faria o meu Mestrado e o Rubens iniciaria o Doutorado. Assim em 1987 começa uma
nova jornada na minha vida acadêmica e que me conduziu aonde estou hoje.
Em agosto de 1987 nos mudamos para a cidade de Davis, no estado da
California - EUA. Novamente distante de familiares e desta vez com três filhos, no
exterior, no primeiro ano tive que dividir o meu tempo em levar filhos para a escola,
aperfeiçoar o meu Inglês, entre outros afazeres, enquanto o Rubens já estava no seu
doutorado em Genética na University of California/ Davis.
Em 1988 comecei a cursar disciplinas para depois aplicar para o mestrado,
exigência da Universidade. No ano de 1989 tive o aceite da UC Davis, mas enfrentei
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o entrave do pagamento das taxas, após alguns embates enfrentados o CNPq as
concedeu. Fiz o Mestrado em História Europeia com ênfase na Historia da Alemanha.
A minha experiência em cursar o mestrado no exterior foi, sem dúvida, uma
experiência muito marcante para a minha vida acadêmica. Após ter atuado como
Teaching Assistant (monitoria) por 4 semestres, ter passado no exame de
qualificação, ter cursado um número de créditos bastante elevados e ter entregue a
dissertação obtive o titulo de Mestre em História, no mês de fevereiro de 1992.
(Documento 2)
Concluído este período retornamos a Florianópolis no final de fevereiro do
mesmo ano e outra jornada se iniciou e que tem continuidade até hoje, ser professora
da UFSC. De agosto de 1992 a setembro de 1993 atuei como professora substituta
do departamento de História (Documento 3). Foi também neste período que prestei
o concurso para professora efetiva, tendo passado em segundo lugar. Após alguns
meses de espera, no dia

3 de setembro de 1993 assumi como professora do

Assistente com Dedicação Exclusiva. (Documento 4)
Desta forma considero 1993 como o início desta jornada na UFSC, o meu
segundo lar, afinal passo dentro dela grande parte do meu tempo entre atividades de
ensino, pesquisa, extensão e administração.
Cumprido o estágio obrigatório, em agosto de 1995, consegui o meu
afastamento em tempo integral para iniciar o curso de Doutorado na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo concluído o mesmo em setembro
de 1999. Voltarei ao assunto no item pesquisa e publicações. (Documento 5)
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2 Trajetória na UFSC: Ensino e Orientações
As minhas atividades de Ensino na UFSC iniciaram em setembro de 1992
como professora substituta, onde como regra na época, lecionei por 2 semestres 4
disciplinas, todas diferentes. Em 3 de setembro de 1993 assumi como professora
efetiva e é aqui que começa a minha grande conexão com a UFSC.
2.1 Ensino de Graduação
Nos primeiros anos ministrei diferentes disciplinas e em vários cursos como
Serviço Social, Museologia, Arquivologia, Ciências Contábeis, Economia e, claro na
História. Desde o meu ingresso na UFSC ministrei as seguintes disciplinas na
graduação: História Geral do Brasil, História Econômica Geral, História do
Pensamento Econômico, História Moderna, Prática da Pesquisa Histórica, Teoria e
Metodologia da História I, História de Santa Catarina, História Contemporânea II,
Introdução aos Estudos Históricos, Laboratório de Ensino: História e Meio Ambiente,
Laboratório de Ensino: Migrações e Meio Ambiente. (Documento 6)
Como pode ser observado na lista de disciplinas ministradas o ingresso sempre é
seguido de um desafio para diferentes disciplinas, pois somente nos últimos anos que
foi possível ter-se um direito de escolha, momento no qual comecei a lecionar História
Contemporânea II, assim como laboratórios voltados à questão ambiental.
2.2 Ensino de Pós-Graduação
As minhas atividades de ensino na Pós-Graduação tiveram início em 2001, pois ao
retornar do meu período de Doutorado pedi credenciamento no PPG de História.
A Linha de Pesquisa a qual eu pertenço desde o início da sua criação
“Migrações, Construções socioculturais e Meio Ambiente”, tem uma disciplina com o
mesmo nome e a mesma é ministrada por mim e/ou pelo meu colega João Klug, uma
vez por ano. Além da disciplina mencionada tenho ministrado as seguintes disciplinas:
Seminário de Pesquisa I; Seminário da Linha Migrações, construções socioculturais
e meio ambiente; tópico especial: História Ambiental: diálogos transdisciplinares; e
História do uso dos Recursos Naturais: interação homem/natureza, sendo que esta
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última também é oferecida como disciplina optativa no Programa de Pós-Graduação
em Recursos Genéticos Vegetais. (Documento 7)
Além do PPG em História, em 2010 fui credenciada no PPG Interdisciplinar em
Ciências Humanas, na área de concentração Sociedade e Meio Ambiente, onde
oriento e leciono também.
2.3 Orientações na Graduação
A minha atuação como orientadora, se dá tanto na Graduação, quanto na PósGraduação. Em termos comparativos poderá ser observado que o maior número de
orientações se concentra na Pós-graduação. Uma das explicações plausíveis talvez
seja o fato de que nos anos em que estive com cargos na Administração Central da
UFSC, acabei ministrando poucas aulas na graduação, e que acabou refletindo nas
orientações.
2.3.1 Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
As minhas orientações se concentram, em sua maioria, dentro da minha área de
atuação da pesquisa, conforme pode ser observado no Documento 8.
2.3.2 Iniciação Científica
Desde 1994 tenho orientando trabalhos de Iniciação Científica. Como pode ser
observado pelos títulos dos trabalhos, as pesquisas sempre estavam vinculadas a
migrações e ao Oeste de Santa Catarina. Em 2001, quando começo a pesquisar na
área de História Ambiental junta-se o meio ambiente aos estudos migratórios. Como
pode ser observado tem discentes que iniciam na Iniciação Científica, e percorrem a
trajetória de Mestrado e Doutorado. Abaixo a lista das orientações em andamento e
concluídas, com bolsas de Iniciação Científica CNPq/UFSC.
ü Ana Cristina Peron. Dos vinhedos familiares às grandes empresas: a
reconfiguração de paisagens no Brasil através da Vitivinicultura. Em
andamento.
ü Santiago Colombo Reghin. Dos vinhedos familiares às grandes empresas: a
reconfiguração de paisagens no Brasil através da Vitivinicultura. Em
andamento.
ü Aline Gabriela Klauck. As Florestas com Araucárias no Cone Sul e a
alteração das paisagens. 2015.
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ü Luís Guilherme Fagundes. As Florestas com Araucárias no Cone Sul e a
alteração das paisagens. 2015.
ü Luís Guilherme Fagundes. Desastres Ambientais e Políticas Públicas em
Santa Catarina: sob o viés da História Ambiental. 2014.
ü Tiago Felipe Valério. A natureza dominada: ocupação e desmatamento no
Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina (1875-1970) - Santa
Catarina. 2012.
ü Rafael Fernando Pinho. Meio Ambiente e Saúde: o processo histórico do Uso
de Agrotóxicos em Santa Catarina. 2012.
ü Gil Karlos Ferri. A natureza dominada: ocupação e desmatamento no Rio
Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina (1875-1970) - Santa Catarina.
2011.
ü Esther Mayara Zamboni Rossi. A natureza dominada: ocupação e
desmatamento no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina (18751970) - Rio Grande do Sul. 2011.
ü Esther Mayara Zamboni Rossi. Araucária: símbolo de uma Era - O Parque
Nacional das Araucárias e a Estação ecológica da Mata Preta. 2010.
ü Pedro Marcon Lindenmeyer. Araucária: símbolo de uma Era - O Parque
Nacional das Araucárias e a Estação ecológica da Mata Preta. 2008.
ü Samira Peruchi Moretto. Araucária: símbolo de uma Era - O Parque Nacional
das Araucárias e a Estação ecológica da Mata Preta. 2006.
ü
Samira Peruchi Moretto. Araucária: símbolo de uma Era - Entre campos e
florestas (os campos de Curitibanos). 2005.
ü Miguel Mundstock X. de Carvalho. A machado, fogo e moto-serra; a história
da devastação das florestas do Oeste de Santa Catarina. 2003.
ü Cristina Dallanora. Araucária símbolo de uma Era: os campos de Lages.
2003.
ü Eduardo Guilherme de Moura Paegle. A machado, fogo e moto-serra: a
devastação da mata-branca do Oeste de Santa Catarina. 2001.
ü Ana Julieta Vieira Ouriques. O processo educacional no Oeste de Santa
Catarina: um estudo comparativo (1930-1964). 2000
ü Ana Julieta Vieira Ouriques. O Sistema Educacional no meio oeste
catarinense: sonhos e realidades. 1999.
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ü Alexandre Sardá Vieira. O sonho de um novo lar: teutos e ítalos no Oeste de
Santa Catarina. 1997.
ü Flávia Mergener. Teutos e ítalos: a construção de comunidades rurais no
extremo-oeste catarinense 1920-1960. 1996.
ü Flávia Mergener. A Reformulação das condutas e sociabilidades em Laguna
na Primeira República. 1994.

2.4 Orientações de Pós-Graduação
Orientei até o momento, levando à defesa desde 2000, 17 (dezessete) dissertações
de mestrado e 12 (doze) teses de doutorado, sendo que 10 (dez) são do PPGH
(Documento 9) e 2 do PPGICH. As orientações em andamento, 3 de Mestrado, 3 de
Doutorado no PPGH e 3 de Doutorado no PPGICH, podem ser observadas no
Currículo Lattes. Não estou enumerando as coorientações, mas as mesmas podem
ser verificadas no anexo. Assim, como também não menciono as orientações em
andamento. Estou apontando as instituições de atuação profissional dos
doutores(as), após a conclusão do seu curso.
2.4.1 Mestrado em História
ü Jonatã Vieira Clemes. Interação ser humano/natureza em Araranguá, SC,
através do processo de degradação ambiental do Rio Araranguá - 19001950. 2016.
ü Esther Mayara Zamboni Rossi. Subindo à Serra: Migrações, indústria
madeireira e as transformações da paisagem nos campos de Altitude no
Rio Grande do Sul (1890-1970). 2015.
ü
Antonio José Alves de Oliveira. João da Silva Feijó e os dilatados sertões:
pensamento científico e representações do mundo natural na Capitania
do Ceará (1799-1816). 2014
ü Alfredo Ricardo Silva Lopes. "A Lagoa do Sombrio corre que desaparece":
uma história ambiental da degradação e o atual debate sobre a
preservação da Lagoa de Sombrio - SC (1960-2010). 2011.
ü Samira Peruchi Moretto. Remontando a Floresta: a implementação do
pinus e as práticas de reflorestamento na região de Lages (1960-1990).
2010.
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ü Jackson Alexsandro Peres. Entre as matas de araucárias: cultura e história
Xokleng em Santa Catarina (1850-1914). 2009.
ü Cristiane Fortkamp. Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: histórias de
conservação e conflitos. 2008.
ü Lorena de Pauli Cordeiro. Uma História Ambiental dos mananciais da Serra
do Mar: o abastecimento de água para Curitiba (1870-1929). 2008.
ü Maurício da Silva Selau. A ocupação do território Xokleng pelos imigrantes
italianos no Sul Catarinense (1875-1925): Resistência e Extermínio. 2006.
ü Miguel Mundstock Xavier de Carvalho. Atravessando
desmatamento no Médio Iguaçu (1890-1945). 2006.

limites:

o

ü Susana Cesco. Migração e Desmatamento no Alto Vale do Rio do Peixe:
um embate entre progresso e transformação ambiental. 2005.
ü Ely Bergo de Carvalho. Sombras do passado, projetos de futuro: as
florestas nas memórias dos agricultores de Engenheiro Beltrão - PR.
2004.
ü Silvia Correa de Freitas. Tecendo laços: as práticas comunitárias dos
escravos em Antonina (1840-1870). 2003.
ü Antonio César Spricigo. Morro da África: identidade étnica e cotidiano de
uma comunidade negra do sul de Santa Catarina no limiar do século XX.
2003.
ü Delotide Cristina Flores Soratto. Poderes locais e a implantação da Diocese
de Tubarão (1940-1960). 2002.
ü Toni Vidal Jochem. A formação da Colônia Alemã Teresópolis e a atuação
da Igreja Católica (1860-1910). 2002.
ü Alexandre Sardá Vieira. A educação formal no Velho Município de Chapecó
(1929-1945). 2000

2.4.2 Doutorado em História
ü Elton Francisco. Famílias transnacionais de origem mineira: trajetórias,
experiências e estratégias de vidas que cruzam fronteira nacionais (19842014). 2016. – Professor de História na Educação de Jovens e Adultos (EJA),
vínculo com a SEMED de Florianópolis-SC
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ü Alfredo Ricardo Silva Lopes. Desastres Socioambientais e Memória no Sul
de Santa Catarina (1974-2004). 2015. – Professor na Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul
ü Samira Peruchi Moretto. A domesticação e a disseminação da feijoa (Acca
sellowiana) do século XIX ao século XXI. 2014. Professora da Universidade
Federal da Fronteira Sul – campus Chapecó
ü Marcos Gerhardt. História ambiental da Erva-Mate. 2013. Professor da
Universidade de Passo Fundo.
ü Marlon Brandt. Uma História Ambiental dos Campos do Planalto de Santa
Catarina. 2012. Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul – campus
Chapecó
ü Miguel Mundstock Xavier de Carvalho. Uma grande empresa em meio a
floresta: a história da devastação da floresta com araucária: Southern
Brazil Lumber and Colonization (1870-1970). 2010. Professor da
Universidade Federal da Fronteira Sul – campus Laranjeiras do Sul
ü Ely Bergo de Carvalho. A Modernização do Sertão: Terras, Florestas,
Estado e Lavradores na Colonização de Campo Mourão/PR, 1939-1964.
2008. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais
ü Jó Klanovicz. Natureza corrigida: os pomares de macieira. 2007. –
Professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – campus
Guarapuava
ü José Carlos Radin. Companhias colonizadoras em Cruzeiro:
representações sobre a civilização do sertão. 2006. Professor da
Universidade Federal da Fronteira Sul – campus Chapecó
ü Ancelmo Schörner. A Pedra, o Migrante e o Morro: feridas narcísicas no
coração de Jaraguá do Sul/SC -1980-2006. 2006. - Professor da
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – campus Irati.

2.4.3 – Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas
ü Cibele Dias da Silveira. Rompendo as redes: perspectivas e
problematizações interdisciplinares sobre a gestão da pesca em Canto
dos Ganchos/SC. 2015.
ü Sérgio Guimarães de Souza. As repercussões sociais das políticas
públicas ambientais no desenvolvimento comunitário. 2013. – Professor
do Instituto Federal de Pernambuco.
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2.4.4 Supervisão de Estágio de Pós-Doutorado PPGICH
Supervisionei o estágio de pós-doutorado de Marcos Aurélio Espíndola, bolsista do
Programa PRODOC/Capes com o Projeto Desastres Ambientais e Políticas Públicas
em Santa Catarina coordenado por mim no período de 2011 a 2014.
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3 Trajetória na UFSC: Pesquisas e Publicações
Neste capítulo se encontram as atividades de pesquisa e as publicações que
resultaram de cada projeto, assim como outras escritas independentes de projetos de
pesquisa. Sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2 desde 2010,
quando apliquei pela primeira vez. Vários dos projetos, mencionados abaixo e que
coordeno envolvem pesquisadores de outras instituições, como pode ser verificado
no Currículo Lattes. (Documento 77)

3.1 Frutos da Tese de Doutorado
Na minha tese de doutorado defendida em 1999 sob o título “A renegociação
da etnicidade no Oeste de Santa Catarina (1917-1954) ”, pesquisei o processo
histórico da construção sociocultural no Oeste de Santa Catarina com o
estabelecimento de teutos e ítalos oriundos do Rio Grande do Sul. Como a maior
parte deste processo migratório se deu na Era Vargas, fez com que os referencias
étnicos tão evidentes em outras regiões, fossem diluídos e levando a um processo de
renegociação dos referenciais étnicos.

3.1.1 Livro
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ü NODARI, E. S. Etnicidades Renegociadas: práticas socioculturais no
Oeste de Santa Catarina. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009. 222p
(Documento 10)
3.1.2 Capítulo de Livros
ü NODARI, Eunice Sueli. Memória pública e identidade nacional: os congressos
de brasilidade no Oeste de Santa Catarina. In: Ana Luiza Setti Reckziegel;
Adelar Heinsfeld. (Org.). Estados americanos: trajetórias em dois séculos.
1ed.Passo Fundo (RS): Ed. Universidade de Passo Fundo, 2012, v. 1, p. 182197. (Documento 11)
ü NODARI, E. S.. O Estado Novo e a Elite de Origem Portuguesa no Oeste de
Santa Catarina. In: LEITE, Renato Lopes. (Org.). Cultura & Poder: PortugalBrasil no século XX. Curitiba: Juruá, 2003, v. , p. 69-87.
3.1.3 Artigos em periódicos científicos
ü NODARI, E. S. Persuadir para migrar: a atuação das companhias
colonizadoras. Esboços (UFSC), Chapecó, v. 10, p. 29-51, 2002.
(Documento 12)
ü NODARI, E. S. A dor do esquecimento: as marcas da Ditadura Vargas no
Oeste de Santa Catarina. História Oral (Rio de Janeiro), v. 12, p. 157-176,
2009. (Documento 13)
3.2 Projetos de Pesquisa e trabalhos resultantes
Antes do meu doutorado tive alguns projetos de pesquisa, mencionados no
meu currículo. Entretanto, vou me ater aos projetos que contaram com apoio
financeiro, que foram realizados após o ano de 2000 e dos quais resultaram artigos,
apresentação de trabalhos, capítulos de livros.
No decorrer da pesquisa para a minha tese, constantemente apareciam fontes
relacionadas as florestas e a sua importância econômica para a região. Todavia, os
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resultados negativos deste desmatamento eram completamente ignorados. Foi então
que li pela primeira vez a obra de Warren Dean, “A ferro e fogo: a história e a
devastação da Mata Atlântica brasileira”. Esta obra se tornou um referencial muito
importante para as minhas pesquisas. O estado de Santa Catarina recebeu pouca
atençao do autor, deixando claro para mim que teria um amplo campo de pesquisa a
ser explorado. Após a leitura de referenciais teóricos sobre História Ambiental, como
os artigos e livros de Donald Worster e Jose Augusto Drummond, resolvi colocar em
prática algo que já vinha me instigando fazia tempo, ou seja, juntar os meus
conhecimentos sobre os movimentos migratórios na região sul com a história
ambiental. Desta forma surgem os projetos de pesquisa, uma linha de pesquisa no
PPGH, e os primeiros orientandos de Mestrado e Doutorado em História Ambiental.
3.2.1

Projeto: A machado, fogo e moto-serra: a história da devastação

das florestas do Oeste de Santa Catarina. Apoio financeiro CNPq, e Bolsa
PIBIC/UFSC (2001-2003)

3.2.1.1

Artigos e capítulos de livros
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ü RUSCHEL, A.r ; NODARI, E. S. ; GUERRA, M. P. ; NODARI, R. O. . Evolução
do uso e valorização das espécies madeiráveis da Floresta Estacional
Decidual do Alto-Uruguai. Ciência Florestal (UFSM. Impresso)

, Santa

Maria - RS, v. 13, n.1, p. 153-166, 2003. . (Documento 14 )
ü NODARI, E. S.; CESCO, Susana ; WERLE, Márcio J. ; CARVALHO, M. M. X. .
As florestas do sul do Brasil na imprensa alemã e a atração de imigrantes. In:
Martin N. Dreher; Arthur Blasio Rambo; Marcos Justo Tramontini. (Org.).
Imigração & Imprensa. Porto Alegre: EST Edições, 2004, p. 163-175.

3.2.2

Projeto: A transformação do meio-ambiente com a introdução dos

pomares de macieira na região de Fraiburgo-SC (1970-2000) – Apoio
financeiro: FUNCITEC (FAPESC) (2002-2004)

3.2.2.1 Livro
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ü KLANOVICZ, Jó ; NODARI, E. S. . Das Araucárias às Macieiras:
transformações da paisagem em Fraiburgo - Santa Catarina. Florianópolis:
Ed. Insular, 2005. v. 1. 104p . (Documento 15)
3.2.3 Projeto: Araucária: Símbolo de uma Era – o Parque Nacional das
Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta (2006-2010) Auxílio: CNPq
Descrição: O projeto Araucária símbolo de uma Era se constituía num projeto “guardachuva” que abrigava todas as pesquisas e orientações que investigavam as Florestas
com Araucárias no Sul do Brasil. Desta forma aqui também são elencados artigos que
abrangem o Estado do Paraná. O projeto específico sobre o Oeste de Santa Catarina
tinha como objetivo investigar o processo histórico de devastação das Florestas de
Araucária (ombrófila mista) no Estado de Santa Catarina, desde o final do século XIX
até o presente, e identificar as medidas e/ou ações tomadas para a preservação ou
não do restante das mesmas, com especial ênfase na região onde estão localizados
o Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta.
Estação Ecológica Mata Preta (ao fundo)

Acervo LABIMHA. Fotografia de Pedro Marcon Lyndenmeyer (junho de 2007)
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3.2.3.1 Artigos e capítulos de livros
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. As origens da industria madeireira e do
desmatamento da floresta de araucaria no Medio Vale do Iguaçu (1884-1920).
Cadernos do CEOM (Unochapecó), v. 21, p. 63-82, 2009. (Documento 16)
ü MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. . A Preservação da Mata Preta no Oeste De
Santa Catarina e a Criação das Unidades de Conservação. Revista Tempos
Acadêmicos, v. 6, p. 1-12, 2010. (Documento 17)
ü NODARI, E. S.. Um olhar sobre o Oeste de Santa Catarina sob o viés da
História Ambiental. História. Debates e Tendências (Passo Fundo), v. 9, p.
134-148, 2009. (Documento 18)
ü NODARI, Eunice Sueli. Unidades de Conservação de Proteção Integral:
solução para a preservação? Floresta com Araucárias em Santa Catarina.
Esboços (UFSC), v. 18, p. 96-117, 2012. (Documento 19)
ü NODARI, E. S.. Em busca da preservação das florestas com araucárias:
Unidades de Conservação integral no Estado de Santa Catarina (séculos XX
e XXI). Cescontexto, v. 1, p. 233-259, 2013. (Documento 20)
ü CARVALHO, Ely Bergo de. ; NODARI, E. S. . A civilização e a barbárie nos
jornais: O imaginário do verde em cidades de fronteira agrícola no Paraná
(1954/2000). Fênix (UFU. Online), v. 5, p. 1-19, 2008. (Documento 21)
ü CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . A percepção na transformação da
paisagem: os agricultores no desflorestamento de Engenheiro Beltrão Paraná, 1948-1970. História (UNESP. Impresso) (Cessou em 2004), v. 26, p.
269-287, 2007. (Documento 22)
ü CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . Sombras do passado, projetos do
futuro: apropriação e representação da floresta da modernização antidialógica
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da Agricultura, Engenheiro Beltrão, 1970-2000. Revista História Hoje, v. 4, p.
1 n. 2-31, 2006. (Documento 23)
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Os colonos europeus e a Floresta de
Araucária no Médio Vale do Iguaçu. In: In: ARRUDA, Gilmar; ESPINDOLA,
Haruf Salmen. (Org.).. (Org.). História, Natureza e Território.. Governador
Valadares: Editora UNIVALE, 2007, v. , p. 1-9. (Documento 24)
ü NODARI, Eunice Sueli. “Mata Branca”: o uso do machado, do fogo e da
motosserra na alteração da paisagem no Estado de Santa Catarina. In:
NODARI, Eunice Sueli; KLUG, João. (Org.). História Ambiental e Migrações.
São Leopoldo: Oikos, 2012, v. 1, p. 35-54. (Documento 25)
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. Araucária, o símbolo de uma era: a
atuação da Southern Brazil Lumber and Colonization Company na história da
devastação da Floresta de Araucária. In: KLANOVICZ, et al. (Org.). História
ambiental no sul do Brasil: apropriações do mundo natural. São Paulo:
Alameda Editorial, 2012, p. 123-148. (Documento 26)
3.2. 4 Projeto: Uso e Abuso de Agrotóxicos em Santa Catarina na perspectiva
da História Ambiental (em andamento)
Descrição: Existem diferentes estudos sobre agrotóxicos nos seus reflexos nocivos à
saúde humana, na sua utilização na agricultura, seus efeitos negativos no meio
ambiente, entre outros. Todavia, poucos são os estudos na área de História sobre o
tema Na presente pesquisa a maior atenção é dada ao segundo aspecto, aliado a
saúde humana, devido ao avanço na detecção das intoxicações causadas por
agrotóxicos. A discussão do uso de agrotóxicos em Santa Catarina está ligada
diretamente à história da extensão rural e as suas instituições. A importância do
estudo se justifica, porque propicia maior entendimento das conseqüências das
intoxicações para os humanos e o meio ambiente.
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Intoxicações por agrotóxicos em Santa Catarina.

Fonte: CIT/SC
3.2.4.1 Artigos e capítulos de livros
ü LOPES, A. R. S. ; NODARI, E. S. . O que é da natureza não se mexe: memória
e degradação ambiental na Lagoa de Sombrio-SC (1960-2010). História Oral
(Rio de Janeiro), v. 15, p. 303-330, 2012. (Documento 27)
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Avanço do uso de
agrotóxicos e das intoxicações humanas em Santa Catarina. Revista
Brasileira de Agroecologia, v. 4, p. 2762-2766, 2009. (Documento 28)
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Defensivos ou
agrotóxicos? História do uso e da percepção sobre os agrotóxicos no estado
de Santa Catarina, Brasil (1950-2002). História, Ciências, SaúdeManguinhos (Impresso), 2016. (Aceito para publicação).
3.2.5 Projeto: A natureza dominada: ocupação e desmatamento no Rio
Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina (1875-1970) (2010-2012). Auxilio
financeiro FAPESC, Bolsa IC CNPq e Bolsa Pesquisador em Produtividade.
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Descrição: A chegada dos imigrantes para as áreas de florestas do Rio Grande do
Sul no século XIX e a migração de seus descendentes para o norte daquele Estado
e o Oeste de Santa Catarina representou modificações não somente na vida humana,
mas também na flora e na fauna da região que são personagens de destaque do
presente estudo. O objetivo deste projeto é investigar o processo histórico das
transformações ocorridas nas florestas do Rio Grande do Sul e do Oeste de Santa
Catarina que foram ocupadas por imigrantes europeus e seus descendentes a partir
de 1875. O período pesquisado vai até década de 1970 quando se esgotam
praticamente todas as áreas florestais.
Serraria na Floresta com Araucárias – década de 1950

Fonte: Acervo da autora.
3.2.5.1 Artigos e Capítulos de livros
ü NODARI, Eunice Sueli. A Floresta com Araucárias: percepções distintas nos
séculos XIX e XX. In: Eurípedes Funes; Kênia Souza Rios [et al]. (Org.).
Natureza e Cultura: capítulos de História Social. 1ed.Fortaleza - CE: Expressão
Gráfica e Editora, 2013, v. 1, p. 122-130. (Documento 29)
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ü NODARI, Eunice Sueli. As florestas do Sul do Brasil: entre discursos de
preservação e ações de devastação. In: FRANCO, J. L. A. (Org.) ; SILVA, S.
D. E. (Org.) ; DRUMMOND, J. A. (Org.) ; TAVARES, G. G. (Org.). (Org.).
História Ambiental: fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza.
1ed.Rio de Janeiro: Garamond, 2012, v. 1, p. 241-260. (Documento 30)
ü Brandt, Marlon ; Nodari, Eunice. Comunidades tradicionais da Floresta de
Araucária de Santa Catarina: territorialidade e memória. História Unisinos, v.
15, p. 80-90, 2011. (Documento 31)
ü KLANOVICZ, Jó ; NODARI, E. S. . Discursos técnicos sobre a produção de
maçãs no Sul do Brasil. INTERthesis (Florianópolis), v. 7, p. 117-144, 2010.
(Documento 32)
3.2.6 Projeto: Germânias Tropicais: as colônias alemãs e a modelagem
antrópica das paisagens em biomas do Brasil e da África. 2010-2012. Auxílio
financeiro CNPq
Descrição: A imigração e a colonização alemã em áreas de florestas do Brasil
meridional redundaram em modificações antrópicas da paisagem sulina. Na África, o
colonialismo alemão também imprimiu alterações em diversos biomas como as
florestas do Togo e dos Camarões ou as savanas e os desertos da Namíbia. Tanto
no Brasil meridional quanto na África, naturalistas alemães produziram um
conhecimento sobre a biodiversidade dos trópicos. O objetivo deste projeto é
investigar o processo histórico das transformações ocorridas em vários biomas onde
houve colônias alemães no Brasil meridional e na África. Este foi um projeto
coordenado por mim, que teve como parceiros o professor Silvio Marcus de Souza
Correa que produziu inúmeros trabalhos sobre a África e o professor João Klug.
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Itapiranga SC - 1939

Acervo LABIMHA

3.2.6.1 Capítulo de livro
ü NODARI, E. S.. Fronteiras fluídas: florestas, Rio Uruguai e a ocupação da
região. In: ZARTH, Paulo A.. (Org.). História do campesinato na Fronteira Sul.
Porto Alegre: Letra & Vida, 2012, v. 1, p. 224-239. (Documento 33)
3.2.7 Projeto: As Florestas com Araucárias no Cone Sul e a alteração das
paisagens (2013-em andamento) Auxilio financeiro CNPq e Bolsa Pesquisador
em Produtividade.
Descrição: O projeto visa investigar o processo histórico de transformação das
paisagens ocorridas nas áreas de Florestas com Araucárias no Cone Sul (Estados do
Sul do Brasil e na Província de Misiones na Argentina) que foram ocupadas por
imigrantes europeus e seus descendentes a partir de 1870. O enfoque está centrado
nas Florestas com Araucárias no Cone Sul, áreas inseridas no bioma Mata Atlântica,
e cujo processo de colonização foi semelhante. Grande parte das áreas que estamos
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propondo pesquisar, no século XIX e parte do século XX, ainda estava coberta por
duas florestas: a Floresta Estacional Decidual (FED) e a Floresta Ombrófila Mista
(FOM) ou Floresta com Araucárias.
Serraria em Misiones - Argentina

Acervo: Labimha
3.2.7.1

Artigos e Capítulos de livros

ü NODARI, E. S.. Florestas em Territórios de Fronteira: Sul do Brasil e Misiones
na Argentina. Revista de História Regional, v. 20, p. 300-316, 2015.
(Documento 34)
ü MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . A Introdução e os
Usos da Feijoa ou Goiabeira Serrana (Acca sellowiana): A perspectiva da
história ambiental. Fronteiras: journal of social, technological and
environmental science, v. 3, p. 67-79, 2014. (Documento 35)

25

ü MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Cultivar para manter: a
domesticação da feijoa no sul do Brasil. Cescontexto, v. 01, p. 329-343, 2013.
(Documento 36)
ü CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . O problema do desmatamento da
floresta com araucária considerando escalas de tempo mais amplas. In: Delmir
José Valentini e Valmir Francisco Muraro. (Org.). Colonização, conflitos e
convivências nas fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai.
1ed.Porto Alegre/Chapecó: Letras & Vida; Ed. UFFS,, 2015, v. 1, p. 293-317.
(Documento 37)
ü ROSSI, E.M.Z. ; NODARI, Eunice Sueli . Campos da Vacaria dos Pinhais:
Migrações, Indústria Madeireira e Meio Ambiente. In: Elenita Malta Pereira;
Fabiano Quadros Rückert; Neli Galarce Machado. (Org.). História Ambiental
no Rio Grande do Sul. 1ed.Lajeado: Editora da Univates, 2014, v. 1, p. 119137.
3.2.8

Projeto: Desastres Ambientais e políticas públicas em Santa

Catarina sob o viés da História Ambiental (2011 em andamento) Auxilio
Financeiro: CAPES/PRODOC.
Descrição: Em Santa Catarina, apesar dos inúmeros desastres naturais que têm
atingido o Estado, historicamente eles têm sido tratados como fenômenos
independentes, sem grandes correlações. Este projeto tem como objetivo principal
discutir e analisar os diferentes desastres socioambientais, com especial atenção às
enchentes, aos deslizamentos e enxurradas, às estiagens, aos vendavais

aos

ciclones extratropicais e aos tornados, ocorridos no Estado no século XIX, XX e início
do século XXI, culminando com o evento que trouxe, novamente Santa Catarina para
a mídia nacional, os deslizamentos de terra e as enchentes de novembro de 2008.
De modo geral, os desastres são determinados a partir da relação entre o homem e
a natureza.
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3.2.8.1 Livros, capítulos de livros e artigos
ü NODARI, E. S.; ESPINDOLA, M. A. ; LOPES, A. R. S. (Orgs.) . Desastres
Socioambientais em Santa Catarina. 1. ed. São Leopoldo - RS: Oikos, 2015.
(Documento 38)
ü ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. ; SILVA LOPES, A.R . A vida enfrenta o
risco: as políticas públicas no Complexo do Morro do Baú após o desastre de
2008 no Vale do Rio Itajaí (SC). In: Nodari, E.S.; Espindola, M.A.; Lopes,
A.R.S.. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São
Leopoldo - RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 12-28. (Documento 39)
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ü ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . Desastres surpreendentes, enchentes
rotineiras: vulnerabilidade e políticas públicas em Rio do Sul (SC). In: Nodari,
E.S.; Espindola, M.A.; Lopes, A.R.S.. (Orgs.). Desastres Socioambientais em
Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo - RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 68-94.
(Documento 40)
ü NODARI, E. S.; ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO . Relações Complexas: as
estiagens no Oeste de Santa Catarina. In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola,
Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Orgs.). Desastres Socioambientais em
Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo - RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 138-156.
(Documento 41)
ü FAGUNDES, L. G. ; ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO ; SILVA LOPES,
A.R ; NODARI, E. S. . Vulnerabilidade, segregação espacial e risco: o
desplacamento da rocha e a percepção dos moradores no Morro da
Mariquinha - Florianópolis - SC. In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos
Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa
Catarina. 1ed.São Leopoldo - RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 182-195. (Documento
42)
ü SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . O drama de um desastre cultivado: a
agricultura nas margens da lagoa do Sombrio (SC). In: Nodari, Eunice Sueli;
Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Orgs.). Desastres
Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo - RS: Oikos, 2015,
v. 1, p. 196-209. (Documento 43)
ü KLAUCK, A. ; MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. . Degradação silenciosa:
a plantação de árvores exóticas no Parque Estadual do Rio Vermelho. In:
Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Orgs.).
Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo - RS:
Oikos, 2015, v. 1, p. 226-248. (Documento 44)
ü FAGUNDES, L. G. ; NODARI, E. S. . Do "murmúrio das negras águas" à "maior
chuva do século". In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva
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Lopes, Alfredo. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina.
1ed.São Leopoldo - RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 95-121. (Documento 45)
ü NODARI, Eunice Sueli. Um olhar sobre o processo histórico de violências
ambientais no oeste de Santa Catarina. In: Irme Salete Bonamigo; Luiz Carlos
Chaves. (Org.). Violências e Segurança Pública na Contemporaneidade.
1ed.Chapecó: Argos, 2013, v. 1, p. 255-272. (Documento 46)
ü ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO ; NODARI, Eunice Sueli . Enchentes
inesperadas? vulnerabilidades e políticas públicas em Rio do Sul - SC, Brasil.
Esboços (UFSC), v. 20, p. 9-34, 2013. (Documento 47)
ü ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. ; LOPES, A. R. S. . Situação pós-desastre
de 2008 no complexo do Morro do Baú, Ilhota - Vale do Itajaí: a (re)produção
social do risco. Cescontexto, v. 1, p. 440-463, 2013. (Documento 48)
ü LOPES, A. R. S. ; ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . Uma análise histórica
e ambiental do desplacamento da pedra do Morro da Mariquinha - Florianópolis
(SC). Revista Latino-Americana de História, v. 2, p. 94-114, 2013.
(Documento 49)
ü PAULA, S. M. ; NODARI, E. S. ; ESPINDOLA, M. A. . O crescimento urbano e
as enchentes em Blumenau (SC). Revista do Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro, v. 8, p. 201-212, 2014. (Documento 50)
3.2.9 Projeto Atual: Dos vinhedos familiares às grandes empresas: a
reconfiguração de paisagens no Brasil através da Vitivinicultura (2016
em andamento) (Auxílio financeiro CNPq)
Descrição: O presente projeto se insere no conjunto de estudos que vêm sendo
realizados pelo Grupo de Pesquisa, cadastrado no CNPq, Laboratório de Imigração,
Migração e Historia Ambiental da UFSC, assim como do próprio LABIMHA sob a
coordenação da professora Eunice Nodari, assim como do Center for Spatial and
Textual Analysis (CESTA) na Universidade Stanford, California, EUA, sob a direção
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do professor Zephyr Frank http://cesta.stanford.edu/ . O objetivo da pesquisa é
investigar e comparar o processo histórico da transformação e reconfiguração das
paisagens florestais em diferentes regiões do Brasil com a introdução da fruticultura,
mais especificamente a vinicultura.
Vale dos Vinhedos – RS

Acervo do projeto.
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3.2.10 Publicações independentes dos projetos
ü NODARI, Eunice Sueli; CORREA, S. M. S. (Orgs.) . Migrações e Natureza. .
ed. São Leopoldo: Oikos Editora, 2013. v. 1. 216p . (Documento 51)

ü Nodari, Eunice; KLUG, João (Orgs.). História Ambiental e Migrações. 1. ed.
São Leopoldo: Oikos Editora, 2012. v. 1. 202p. (Documento 52)
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ü NODARI, E. S.; SAUL, M. V. A. ; RAMPINELLI, W. J. . Luta e Resistência:
APUFSC 20 anos. FLORIANOPOLIS: EDITORA DA UFSC, 1996. 227p .
(Documento 53)
ü GERHARDT, Marcos ; NODARI, E. S. . Aproximações entre História
Ambiental, Ensino de História e Educação Ambiental. In: BARROSO, Vera
Lucia Maciel, et al.. (Org.). Ensino de História: desafios contemporâneos. Porto
Alegre: EST: EXCLAMAÇÃO: ANPUH/RS, 2010, v. , p. 57-72. (Documento
54)
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ü NODARI, E. S.; BOTELHO, L. J. . O inter-relacionamento entre Educação em
Direitos Humanos e Meio Ambiente. In: Theophilos Rifiotis; Tiago Hyra
Rodrigues. (Org.). Educação em direitos humanos : discursos críticos e temas
contemporâneos. Florianopolis: Ed. da UFSC, 2008, v. , p. 135-155.
(Documento 55)
ü MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. (Orgs.) . Revista Fronteiras: Dossiê
de História Ambiental e Migrações. 23. ed. Florianopolis: ANPUH-SC, 2014.
v. 1. 240p (Documento 56)
ü NODARI,

Eunice

Sueli;

MORETTO,

Samira

P.;

GERHARDT,

Marcos; BRANDT, M. (Orgs.) . Anais 2. Simpósio Internacional de História
Ambiental e Migrações. 1. ed. Florianopolis: PPGH - UFSC, 2012. v. 1.
ü NODARI,

E.

S.;

GUIVANT,

J.

S.

(Org.)

.

Revista

Internacional

Interdisciplinar INTERthesis - Dossiê: a Interdisciplinaridade nos estudos de
Sociedade e Meio Ambiente. Florianopolis: PPGICH, 2010. v. 1. 144p .
(Documento 57)
ü NODARI, E. S.; CORREA, S. M. S. (Org.). Revista Esboços n.25 - Dossie
História Ambiental e Migraçoes. Florianopolis: , 2011. v. 1. (Documento 58)
ü NODARI, E. S.; GERHARDT, Marcos (Org.) ; MORETTO, S.P. (Org.) . Anais
do

Simpósio

Internacional

de

História

Ambiental

e

Migrações.

Florianópolis: Programa de Pós-graduação em História, 2010.
ü NODARI, E. S.; MORETTO, Samira P. ; Brandt, Marlon; SILVEIRA, T. (Orgs.)
Anais do 3 Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações.. 2.
ed. Florianopolis: LABIMHA/UFSC, 2014. v. 1. 150p .
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3.2.11 PROJETOS EM REDE
3.2.11.1 Towards 'just sustainability' - Grassroots initiatives to merge
social and environmental justice (2014-2015)
Descrição: É um projeto internacional que envolve pesquisadores da Brasil, Índia,
Itália, Portugal, África do Sul, Espanha, Suécia, Turquia sob a coordenação de
pesquisadores do KTH - Royal Institute of Technology. (Documento 59)
http://www.kth.se/en/abe/inst/philhist/historia/ehl/justainability
Integrantes do Brasil: Eunice Sueli Nodari – Cooord. Rubens O. Nodari e João Klug
Financiador(es): International Social Science Council – ISSC - Auxílio financeiro.
3.2.11.2

As

delimitações

espaciais

na

pesquisa

em

História

Ambiental (2013 -2015) (Auxilio Financeiro CNPq)
Descrição: O principal problema a ser abordado pelo projeto refere-se, por um lado,
aos limites, perspectivas e precauções que a incorporação de noções espaciais de
outras disciplinas, como das ciências naturais, pelo campo da história ambiental e,
por outro lado, à necessidade que os historiadores aprofundem seus conhecimentos
sobre os procedimentos metodológicos e conceituais que essas ciências utilizam para
realizar seus recortes espaciais.Integrantes: Coordenador Gilmar Arruda; Haruf S.
Espindola; Eunice Nodari; Jó Klanovicz; Ely B. de Carvalho; José Augusto Pádua;
José A. Drummond; Dora S. Correa; Alessandra I. Carvalho; Rogério Ribeiro de
Oliveira.

3.2.11.3 Modernidade, o meio-ambiente e novas noções sobre lixo e
pureza CAPES-NUFFIC entre a Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis (SC), Brasil, e VU University Amsterdam, Amsterdam, Holanda.
Período de 2011-2015) Auxilio financeiro: Capes/NUFFIC) (Documento 60)
Descrição: O objetivo geral da pesquisa é o de realizar um estudo comparativo dos
modos como classes média e de baixa renda produzem e processam o lixo, e como
isto reflete em suas interações com o meio ambiente. Consideraremos atitudes e
comportamentos de indivíduos em contextos sociais e políticos da sociedade,
34

adotando uma perspectiva ecologica da política (Peet et al. 2011; Robbins 2004).
Este projeto pretende estudar estes problemas em três países com diferentes graus
de desenvolvimento socioeconômico (medido pelo GDP per capita): Brasil, Holanda
e Indonésia. O projeto vai comparar estas três sociedades fazendo diversos estudos
de casos e reunindo todos em um trabalho comparativo.
Coordenadora: Carmen S. Rial - UFSC

3.2.12 Líder de Grupo de Pesquisa
Sou líder do Grupo de Pesquisa do CNPq Laboratório de Imigração, Migração
e História Ambiental, criado em 1992. O grupo reúne profissionais de diferentes
instituições do país e dois do exterior, tem 24 pesquisadores e 26 estudantes.
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1600952320990251

3.2.13 Parcerias Internacionais em projetos de Pesquisa, intercâmbios e
publicações
A parceria com o pesquisador Marco Armiero começou em 2010 através da
organização de mesas redondas em eventos e se fortaleceu quando ele assumiu o
cargo de Diretor do Environment Humanities Laboratory no Royal Institute of
Technology – KTH, em Estocolmo na Suécia. Submetemos vários projetos em
conjunto, sendo que um deles aprovado e executado. (Documento 61)
https://www.kth.se/abe/inst/philhist/historia/ehl/justainability/partners-1.569127
A outra parceria é com o Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA) na
Universidade de Stanford, California, EUA, através do professor Zephyr Frank. No
momento estamos com um projeto em conjunto, cuja execução começou no presente
ano. O projeto em inglês é From Forest to Vineyards: The Changing Landscape in
Brazil (Dos vinhedos familiares às grandes empresas: a reconfiguração de paisagens
no Brasil através da Vitivinicultura) http://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgibin/site/project.php?id=1139 (Documento 62)
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Trajetória na UFSC: Administração e Extensão
4.1 Administração Central e PPG História
Tive vários cargos administrativos na UFSC. Sempre fui da opinião que é

importante que se ocupe cargos para que se tenha conhecimento da instituição como
um todo e ques e contribua onde é possível. Claro que algumas pessoas têm mais
afinidades do que outras para exercê-los e que sabem dividir bem o seu tempo. Seria
ingênuo afirmar que somos capazes de fazer tudo, pois sempre algo é sacrificado,
em certos momentos, seja a vida pessoal ou acadêmica. Os cargos que ocupei não
foram considerados por mim meramente burocráticos, pois em todos eles sempre
tinha os aspectos intelectuais e sociais que considero foram de grande aprendizagem
para mim. Os cargos que ocupei foram os seguintes:
ü Coordenadora do Serviço de Normatização - Pró Reitoria de Pesquisa e PósGraduação - Julho de 1999 a maio de 2000 (Documento 63)
ü Diretora do Departamento de Ensino de Graduação - Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação - Maio de 2000 a maio de 2004. (Documento 64)
ü Presidente da Comissão de Avaliação de Ensino da UFSC - Maio 2000 a maio
de 2004
ü Pró Reitoria de Cultura e Extensão - Maio de 2004 a maio de 2008
(Documento 65)
ü Presidente do Conselho Editorial da Editora da UFSC - Maio de 2004 a maio
de 2008
ü Sub-coordenadora do PPGHistória - Março de 2009 a julho de 2010
(Documento 66)
ü Coordenadora do PPGHistória - Julho de 2010 a junho de 2012 (Documento
67)
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ü Coordenadora do PPGHistória - Julho de 2012 a julho de 2015 (Documento
68)
ü Membro Câmara de Pós- Graduação da UFSC - Agosto de 2010 a Julho de
2012. (Documento 69)
ü Membro da Comissao de Gerencia da PROPG - Março de 2011 a julho de
2015. (Documento 70)
Entre os cargos que ocupei destaco o período em que fui Pró-Reitora de
Cultura e Extensão, cargo que foi gratificante, pois foi neste período que tive maior
contato com os movimentos sociais, através de encontros e eventos organizados. E
o outro cargo, foi a coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, por
dois mandatos. Lidar com o dia a dia de discentes de pós-graduação se constituiu em
aprendizagem constante, preencher o Coleta Capes, depois substituído pela
Plataforma Sucupira sempre foram momentos de tensão mas ao mesmo tempo de
discussão, colaboração e reavaliação do que estava sendo feito no PPG.
4.2

Organização de Eventos

Participei da organização de inúmeros eventos, seja como coordenadora geral
como é o caso do Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações, que
acontece a cada dois anos na UFSC. Toda a organização é feita por integrantes
do LABIMHA – Docentes e discentes. Este evento é considerado o maior e mais
importante na área de História Ambiental do Brasil, com a participação dos que
atuam nesta área. Outro evento que deixou marcas profundas em todos os que
participaram foi XX Simpósio Nacional de História que aconteceu em 1999.
Também merece destaque a 58a. Reunião Anual da SBPC, que reuniu mais de
20.000 pessoas na UFSC e onde estive na coordenação local.
ü 3o. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. 2014.
(Documento 71)
ü 2o. Simposio Internacional de História Ambiental e Migrações. 2012.
(Documento 72)
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ü Simposio Internacional de História Ambiental e Migrações. 2010.
(Documento 73)
ü Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - 6a. SEPEX. 2007. (Documento
74)
ü 3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitaria -Sustentabilidade: criando
tecnologias, inovando resultados. 2006. (Documento 75)
ü 58a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para O Progresso da Ciência.
2006. (Documento 76)
ü Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - 5ª SEPEX. 2005.
ü Encontro Estadual de Educaçao em Direitos Humanos. 2005.
ü Seminário Ítalo Brasileiro sobre Cooperação Científica e Tecnológica. 2005.
ü XXIII Seminário de Extensão da Região Sul - Extensão Universitária: inclusão
social. 2005.
ü Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC - 4ª SEPEX. 2004.
ü Integração se escreve assim - ensino, pesquisa e extensão - 3ª SEPEX.
2003.
ü IX Encontro Estadual de História: Inclusões e Exclusões. 2002.
ü Integração se escreve assim - ensino, pesquisa e extensão - 2ªSEPEX. 2002.
ü Encontro Internacional: opções estratégicas para a reforma acadêmica e
mobilidade em Educação Superior. 2000.
ü I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC - I SEPEX. 2000.
ü VIII Encontro Estadual de História: Experiência e Desafios. 2000.
ü NODARI, E. S.; PEDRO, J. M. ; João Klug ; Valberto Dirksen . XX Simpósio
Nacional de História - História: Fronteiras. 1999.
4.2.1 Participação de eventos
Participei de inúmeros eventos nacionais e internacionais na área de História,
assim como os Interdisciplinares. Os principais eventos que tenho participado são de
História Ambiental, como poderá ser observado no meu currículo Lattes. (Documento
77)
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4.3 Participação em Bancas de Mestrado e Doutorado
Tenho participado de bancas de Mestrado e Doutorado em vários programas
de Pós-Graduação, como na Unicentro, na Unioeste, na UFRJ, na UPF, na UFRGS,
e especialmente na UFSC. (DOC 78)
4. 4 Associações Científicas
Sou membro da Associação Nacional de História- ANPUH desde 1992, onde
já fui Diretora da Regional de Santa Catarina; membro da Sociedade LatinoAmericana e Caribenha de História Ambiental – SOLCHA, desde a sua fundação e
tenho participado de seus eventos bianuais; da American Society for Environmental
History – ASEH, onde também participo de alguns dos seus encontros; da European
Society of Environmental History – ESEH, tendo participado dos seus eventos
bianuais em Munique e em Versalhes, além da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade.
4. 5 Participação em Atividades Editoriais
Fui Editora da Revista Esboços – do Programa de Pós-Graduação em História da
UFSC no período de 2011 a 2014, quando conseguimos que a revista conseguisse
passar no Qualis periódicos para B1.
Membro de corpo Editorial/e ou Comitê Consultivo:
Revista Brasileira de História – 1999-2001
HALAC – Historia Ambiental Latino Americana e Caribenha – desde 2011
Atuei e continuo atuando como parecerista ad hoc nos seguintes periódicos: Revista
Brasileira de Agroecologia; Revista Katálysis; História Unisinos; Estudos Históricos;
Estudos Feministas; varia História; Topoi; Ambiente e Sociedade; História Oral;
História, Ciências, Saúde-Manguinhos; Fronteiras.
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5

Trajetória: concluindo?
É difícil conseguir inserir em um Memorial Descritivo tudo o que gostaríamos e

que consideramos importantes. As escolhas nunca são aleatórias, elas representam
o que somos e onde queremos que as nossas trajetórias nos levem. Nunca é tarde
para novos desafios, senti isto no período em que estive como pesquisadora visitante
na Universidade de Stanford, de agosto de 2016 a fevereiro de 2017, quando novas
parcerias foram firmadas.
Neste memorial apresentei uma síntese dos aspectos que considero importantes
na minha trajetória na UFSC, além de mostrar as razões das minhas escolhas
acadêmicas. Impossível de descrever todas e espero que aquelas que não discuti
sejam acessadas no currículo Lattes, que traz uma fotografia mais completa.
A UFSC, tem sido ao lado da minha família, o centro da minha vida nos últimos
23 anos. Ali se encontram grande parte dos meus amigos. Conviver no dia a dia com
os colegas do Departamento de História, do PPGICH, com a equipe do LABIMHA,
coordenado pelo João Klug,

com os meus orientandos Iniciação Científica, de

Mestrado e Doutorado, me passam a sensação de uma grande família.
Tenho um orgulho muito grande de ver todos os que foram orientados por mim
no Doutorado estão atuando hoje na área de História Ambiental. Traçaram as suas
próprias trajetórias, enfrentaram os desafios de desbravar outros territórios.
Iniciei este memorial afirmando que estava apresentando um relato da minha
trajetória, onde a vida profissional estava entrelaçada com a pessoal. Os laços com a
UFSC, que haviam iniciado em 1979, com a contratação do meu esposo, se
reforçaram com a minha entrada em 1993 e, também foi na UFSC que o Tiago, a
Carolina e o Alexandre obtiveram a sua formação acadêmica e depois seguiram seus
próprios caminhos.
A minha trajetória na UFSC não se encerra com este Memorial, pois sei que
tenho muito ainda para contribuir, seja no ensino, na pesquisa, na extensão e na
administração.
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Persuadir para migrar:
a atuação das companhias colonizadoras

Néxsme"]éevs"Wynkn

O estudo de grupos migratórios é recorrente na historiografia,
entretanto as motivações que fazem com que as pessoas optem por
uma região geralmente são abordadas de forma superficial ou como
um aspecto secundário do trabalho. Nós partimos do princípio
que para termos uma melhor compreensão da construção do modo
de vida que os migrantes estabelecem é essencial sabermos as motivações e razões da opção para uma região específica.
A migração é um fenômeno interessante em si mesmo, e ela
se constitui num interessante aspecto no diagnóstico das estruturas
sociais e econômicas das sociedades de origem e de recepção das
pessoas. Sem dúvida, os motivos envolvidos na migração no passado eram complexos assim como os são nos dias atuais; e no afã de
explicá-los tem havido várias tentativas para simplificar esses processos. As classificações dos tipos de migração como atração/expulsão ou a idéia de subsistência ou melhoria de vida são formas
úteis para análise desde que nos lembremos das suas limitações
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conceituais. Assim como a divisão dos estudos em migração interna e emigração é uma construção artificial, uma vez que ela se baseia em fluxos dentro ou através de limites igualmente artificiais ou
arbitrários. Esses dois movimentos não são somente complementares mas também são freqüentemente elementos do mesmo processo.
Ao iniciarmos a pesquisa sobre migração de grupos étnicos
para o Oeste de Santa Catarina' , buscamos diferentes referenciais
teóricos que nos servissem para a montagem de uma metodologia
de trabalho. Os primeiros autores utilizados para a discussão são
provenientes da Alemanha, onde inúmeros pesquisadores tentam
explicar como a Alemanha se transformou num país de emigrantes
para um país de imigrantes a partir da segunda metade do século
XX. Wolfgang Kôllmann e Peter Marschalck 2, analisam no texto a
emigração alemã para os Estados Unidos da América. Os autores
consideram como fatores decisivos para o aparecimento de movimentos migratórios as condições econômicas e sociais do local de
origem dos migrantes. Além disso, de acordo com os mesmos autores, a direção e meta desses movimentos seriam determinadas
pelo fato de saberem que teriam melhores chances para um desenvolvimento econômico e social em outro local. Em síntese, os autores mostram que cada migração pode ser definida como um
esforço para remover disparidades econômicas, sociais e mesmo
culturais existentes entre as duas áreas`.
Kõllmann e Marschalck argumentam, e aqui no nosso entender se encontra a parte original da teoria dos autores, que as pessoas
que partem, além de terem conhecimento da região de destino,
também têm feito uma avaliação do local pelas suas próprias normas sociais fazendo com que o ato de migrar seja resultante de uma
tomada de decisão consciente, pelo menos no momento, independente do tipo de motivação, para abandonar a região. As motivações são classificadas, de acordo com os autores, em: ideológicas
e/ou religiosas, pessoais e/ou econômicas, socioeconômicas e políticas'. Geralmente a classificação em que se insere os movimentos
migratórios do Sul do Brasil é a socioeconômica pois neste tipo de
migração as pessoas percebendo que sua posição social e a de seus
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descendentes estava em perigo, no momento de escolherem o local
de destino avaliavam, principalmente, as possibilidades de preservar o seu padrão social, ou ainda uma possível melhora do mesmo.
Estes mesmos migrantes levavam consigo, ou pelo menos tentavam, o modelo de estrutura sociocultural e econômica da região de
origem para a área de destino.
Uma segunda leitura teórica importante data de 1991 e tem
como organizadores Colin G. Pooley e Ian D. Whyte, intitulada
Vsq}kxÉÇ1"ewsq}kxÉe"kxn"swwsq}kxÉÇC"k"Çymskv"nsÇÉy°1"yp"wsq}kny---3"A importância da leitura de seus textos reside na ênfase que dão à necessidade de formulação de certos questionamentos sobre os imigrantes e
a natureza dos movimentos migratórios, que são feitos por todos
os que estudam o fenômeno, como por exemplo: quantos migraram, quem, onde e por quê? Entretanto, essas questões básicas são
válidas, desde que elas nos conduzam a outros pontos a serem investigados sobre os efeitos causados pela migração, tanto das áreas
de origem, como as de destino dos migrantes`.
Em suas análises da literatura existente sobre migração, nos
países de língua inglesa, Colin G. Pooley e Ian D. Whyte chegaram à
conclusão que, apesar da existência de um grande número de trabalhos escritos, a maioria deles são superficiais e/ou incompletos, além
de haver uma preocupação maior com a metodologia a ser empregada do que a filosofia, pois a maior parte da pesquisa simplesmente é feita em cima da análise dos dados empíricos.
No entender desses autores existem cinco deficiências básicas
nas pesquisas existentes sobre migração, as quais iremos descrever,
por consideramos as mesmas como pontos importantes a serem
observados quando analisamos obras existentes sobre o tema e
também para utilizarmos as sugestões dadas.
A primeira deficiência é que, os estudos, em sua maioria, são
baseados, principalmente, em dados quantitativos, de larga escala,
gerando a produção de uma perspectiva impessoal no qual o curso
do movimento substitui o indivíduo e as causas da migração são
presumidas em vez de provadas, sendo interpretadas de uma forma simplista e generalizada. Tais trabalhos nos fornecem importantes informações quantitativas em grande escala e com isso demons-
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tram claramente os padrões de migrações inter-regionais e internacionais, entretanto, esse tipo de análise nos mostra muito pouco ou
nada sobre o processo de movimento populacional ou as causas e
efeitos da migração'.
A segunda reside no fato de que a maior parte das análises é de
natureza estática, providenciando um cruzamento de dados em anos,
em vez de uma visão dinâmica do processo em andamento. Este é o
caso de pesquisas que se baseiam, principalmente, em uma única fonte, como por exemplo os dados censitários do século XIX. Os autores lamentam que muitos estudiosos usam somente essas evidências
dos censos para descrever o processo migratório, o que não é um
quadro acurado da experiência migratória, pois é esquecida completamente a seqüência de fatos que compõem vida das pessoas'.
A terceira deficiência refere-se ao uso do número de fontes,
pois como um estudo detalhado exige o uso de vários tipos e a
ligação dos indivíduos com os dados, tais estudos acabam se resumindo a pequenas comunidades. Dessa forma, através dos historiadores locais, nós sabemos um pouco sobre migração em vilas
específicas e pequenas cidades, mas continuamos sem saber, segundo os autores, como ocorreu o processo migratório nas cidades de
médio e grande porte'.
A quarta falha, segundo os autores, se relaciona com o fato de
que onde existem informações explícitas sobre os motivos e os
efeitos da migração, isso pode ser considerado de pouca representação para a comunidade como um todo. O material coletado de
diários e de cartas pode fornecer consideráveis pistas sobre os
motivos pessoais da migração, assim como também detalhes de
como ocorreu todo o processo. Infelizmente, o material é escasso.
Os diários e as histórias orais podem incluir informações relevantes
sobre o assunto, mas poucos estudos tentaram reunir uma grande
quantia de experiências individuais da migração, assim como também não testaram a importância desse material'". Sabemos que a
história oral pode nos fornecer relatos cheios de detalhes da vida
dos imigrantes que ilustram o contexto no qual aconteceu a imigração de uma forma que poucas fontes escritas são capazes de fazêla.
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Já a quinta deficiência constatada é a concentração de estudos
em certos períodos, em que existem mais informações e dados
estatísticos. Assim nós sabemos mais sobre alguns períodos da história do que outros, pois nem sempre os pesquisadores sabem ousar em busca de novas fontes de pesquisa".
Os referidos autores enfatizam, também, que, a maior parte
das deficiências apontadas é inerente aos dados, transformando-se
em uma conseqüência inevitável das fontes e métodos empregados.
No entender dos mesmos, isso não significa que os estudos feitos
anteriormente tenham sido mal executados — de fato muitos deles
foram bem elaborados e contribuíram enormemente na literatura
histórica — mas todos eles representam os problemas que implicam
nos trabalhos migratórios.
Os dois grupos de autores, acima mencionados, analisam a
importância das estruturas socioeconômicas no estudo da imigração, mas têm diferentes perspectivas de abordagem. Kõllmann e
Marschalck, cujos estudos apareceram na década de 70 do século
XX, no auge do recrutamento de estrangeiros para a Alemanha,
para trabalharem como pies/ workers (trabalhadores "convidados"),
concentraram os seus estudos nas motivações que levavam as pessoas emigrarem de uma região a outra. Colin G. Pooley e lan D.
Whyte, apesar de considerarem importante as motivações que levavam as pessoas a migrarem, preocuparam-se, principalmente, com
os efeitos causados por essas migrações, tanto nas áreas de origem
quanto nas de destino. O período em que esses últimos estudos
foram realizados, coincidiu com o momento em que se intensificavam as preocupações sobre os efeitos das migrações contemporâneas na Europa, e com o surgimento de movimentos se opondo à
entrada de migrantes asiáticos, africanos e latino-americanos, que
além de onerarem os cofres públicos eram contratados como mãode-obra barata, tirando a oportunidade de emprego dos próprios
habitantes do país.
Inúmeros outros estudos foram utilizados e a partir deles construímos os pontos básicos para entendermos os movimentos migratórios do século XIX e até a metade do século XX no Sul do
Brasil. Os estudos sobre migração devem estar explicitamente rela-
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cionados a fatores tais como: possibilidade de manutenção da cultura étnica e religiosa, prosperidade ou pobreza econômica regional, disponibilidade de terras, variações salariais e oportunidades de
emprego, a disponibilidade e custo dos transportes e a topografia
sobre a qual o movimento aconteceu, a possibilidade de informações através de familiares ou rede de amigos ou propaganda, barreiras sociais e culturais da língua e cultura que talvez tenham inibido
o movimento e controle político no movimento de migração. A
importância desses aspectos deveria ser óbvia, mas é surpreendente
como poucos estudos os utilizam explicitamente.
A própria migração é um conjunto de práticas socioculturais
que podem ser adotadas quando problemas estruturais colocam
pressão em uma pessoa ou família e faz com que a migrem para
um outro lugar para modificar um problema estrutural particular.
Entretanto, ao se mudar um conjunto inteiro de sujeições e problemas será encontrado e o próprio ato de migrar requer reações individuais para se adaptar às novas circunstâncias.
O conhecimento de metodologias preestabelecidas facilita o
trabalho do pesquisador, indicando caminhos, mostrando as suas
falhas e possibilidades de acertos que existem na adoção de um
método e de outro e, mais importante, auxiliam na formulação de
uma metodologia própria no caso sobre os movimentos migratórios do Oeste de Santa Catarina.
A história de qualquer região é a história de cada grupo que
faz parte da sua população. Assim a sua história não é a saga de
uma única etnia e sim de grupos diferentes. Somente quando observamos como esses grupos, às vezes, se encontram e se fundem no
caminho, e em outros momentos divergem e se mantêm distintos é
que começamos a entender o complicado labirinto que é a história
dos migrantes'.
Para o nosso estudo partimos do pressuposto que os migrantes
que optaram pelo Oeste de Santa Catarina tinham entre as suas
principais motivações a busca da manutenção do padrão
socioeconômico e cultural, e mesmo a melhoria dele. Era dado a
entender a esses colonos, através de diferentes meios, pelos quais
eles avaliavam as condições da região, que poderiam manter as suas
famfiias unidas devido à fartura de terras e que teriam condições de
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construir comunidades de acordo com a sua cultura étnica fosse ela
ítala ou teuta, enquanto que a renegociação dessas práticas
socioculturais, impostas no decorrer do período, não haviam sido
cogitadas por eles.
Essas informações que permitiam uma escolha e uma avaliação sobre o Oeste de Santa Catarina chegavam até as pessoas através de agentes das companhias colonizadoras, de cartas de familiares e de amigos que já haviam migrado, notícias e propagandas
publicadas nos jornais e anúncios nos rádios, livros, manuais, panfletos, almanaques e pregações de padres e pastores. Não é"fácil
avaliarmos a eficácia dessas fontes, mas parece evidente que elas
surtiam efeito, se, por exemplo, observarmos o número de notícias
e propagandas nos jornais, o número de agentes espalhados nas
regiões, e as entrevistas realizadas com antigos migrantes que ajudam a mostrar também o porquê da opção de migrar para a re._
giao.
As companhias colonizadoras pertencentes, em sua maioria, a
empresários do Rio Grande do Sul, tornaram-se as principais responsáveis pelo processo de recrutamento e povoamento do Oeste
de Santa Catarina. Competia a elas pôr em prática a opção de uma
migração dirigida a grupos específicos que se adequassem aos padrões estabelecidos pelo Governo Estadual e pelas próprias companhias, ou seja, que povoassem e colonizassem a região ordeiramente. A escolha das colonizadoras recaiu sobre os teutos e ítalos
brasileiros, estabelecidos no Rio Grande do Sul, onde já haviam
demonstrado a capacidade de colonizar e haviam se mostrado, como
foi definido pelo jornal ReÇúbyvcn3"em 1932, como "morigerados e
trabalhadores'.
Pelo número de companhias colonizadoras formadas para atender a região, podemos deduzir que era um negócio financeiramente
atrativo e, no caso de algumas delas, como a Brazil Development
and Colonization Company, a Empresa Colonizadora Luce, Rosa &
Cia., a Empresa Colonizadora Bertaso, Maia e Cia., mais tarde conhecida como Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso e a Empresa Construtora e Colonizadora Oeste Catarinense Limitada, mais tarde conhecida como Companhia Territorial Sul Brasil, o governo concedia as terras devolutas em troca da construção de estradas".
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O quadro abaixo nos mostra as principais colonizadoras que
atuaram no Oeste de Santa Catarina.
COLONIZADORA

SEDE

ÁREA DE ATUAÇÃO

Brazil Developrnent and Colonization
Company
Empresa Colonizadora Luce, Rosa &
Cia.
Empresa Colonizadora Ernesto F.
Bertaso
Companhia Territorial Sul Brasil
Sociedade Territorial Mosele, Eberle,
Ahrons & Cia. ( H. Hacker e Cia.)
Empresa Chapecó- Peperi Ltda.

Ponland (EUA),

Cruzeiro/Joaçaba e Chapecó

Rio Grande do Sul

Cruzeireaciaçaba e Concórdia

Rio Grande do Sul
e Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Chapecó - sede e outras áreas

Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Cruzeiro/Joaçaba
Chapecó - Mondai

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
São Paulo

Chapecó - colónia Porto
Novo/Ilapiranga
Chapecó -região de São Miguel
d'Oeste
Chapecó e Cruzeiro/Joaçaba
Chapecó e Cruzeiro/Joacaba
Chapecó
Cnizeiro/Joacaba - Concórdia

Santa Mnónãv{n

Chapecó - (Itaberaba e Itacoruba)

Volksverein Kir dic dcutschen
Katholiken in Rio Grande do Sul
Barth, Beneti & Cia. Ltda. (Barth,
Annoni & Cia. Ltda.)
Angelo di Carli, Irmão & Cia.
Nardi, Bino, Simon & Cia.
Irmãos Lunardi
Empresa Povoadora e Pastoril Theodore
Capelle
Estado de Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Chapeei:, (Extremo-Oeste)

Tab la 1 - Colonizadoras que mantinham negócios no Oeste de Santa Catarina.
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Os descendentes dos alemães e italianos, ao optarem pela migração para o Oeste de Santa Catarina, acreditavam que poderiam
recriar as suas práticas socioculturais, idéia essa que era passada pelas próprias colonizadoras que haviam feito um investimento bastante oneroso na compra de terras, na abertura de estradas, precisando haver um retorno financeiro rápido para manter os compromissos assumidos com o governo ou com a empresa concessionária das terras. A forma mais eficiente para alcançar o sucesso
pretendido era a montagem de um esquema de publicidade e de
recrutamento nas principais colônias do Rio Grande do Sul com
condições de fazer frente à concorrência entre as diferentes colonizadoras. As formas de propagandas mais utilizadas pelas colonizadoras na atração de novos habitantes para a região eram os anúncios e as reportagens dos jornais, os almanaques anuais, os cartazes
que eram afixados em pontos estratégicos, panfletos, livros e, principalmente, os agentes contratados pelas companhias.
Os agentes das colonizadoras constituíram-se, como fora planejado, no maior grupo de recrutamento de colonos. As companhias exigiam certos requisitos para contratarem os seus agentes
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como ser ou ter sido colono, ser conhecedor de terras, ou ser comerciante e, ainda, dispor de círculo relativamente amplo de parentes ou de amigos a quem oferecer a terra, além de ter credibilidade,
pois de sua habilidade dependeria parte do sucesso da colonização,
além de receber um percentual sobre a venda de lotes.
No caso de algumas companhias, eram os proprietários os
principais divulgadores da empresa, e esses mantinham um controle absoluto sobre a colonizadora, e era o seu próprio nome que
inspirava confiança aos futuros compradores. O caso mais típico
era o do Coronel Ernesto Francisco Bertaso, de origem italiana,
natural do Rio Grande do Sul, que exigia de todos os seus agentes
a prestação de contas completa e mantinha correspondência constante com eles.
Os agentes utilizavam todos os meios que estavam à sua disposição para persuadir as pessoas a comprarem terras das companhias que eles representavam, pois somente assim teriam bons ganhos. No caso dos agentes da Cia. Territorial Sul Brasil, os mesmos
recebiam um percentual de 10% sobre o valor da venda i '. Vários
agentes visitavam pessoalmente todas as casas, de uma determinada comunidade, em que os argumentos por eles utilizados, geralmente, eram convincentes. Segundo o senhor Arthur Thessing, de
origem alemã, um dos que cedeu aos apelos dos agentes migrando
para a região, o maior argumento usado para a venda de terras no
Oeste era o seu preço e a sua fertilidade:
Muito boa. Diziam que dava tudo. Café, banana, açúcar... diziam que
em cada pau oco tinha uma abelheira com mel. Era perigoso pois tinha
tigre, mas diziam isto para atrair os caçadores. Dava de tudo, só que não
disseram que não tinha comércio para vender estas coisas'''.

Outra técnica utilizada pelos agentes era o cerco e a persuasão
de um determinado membro de uma família, iniciando assim uma
corrente migratória familiar. Através das entrevistas realizadas com
essas pessoas, podemos observar que, uma vez conhecendo o local
através dos agentes, eles acabavam trazendo os demais membros
da família, como nos relata a descendente de alemães, Diva Lambert
Scheufele, nascida em Taquara (RS), filha de Balduino Lambert e
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Ely Hôrnick: "lá, no Rio Grande do Sul, o nosso avô estava muito
bem, tinha atafona, não é? E tinha só quatro filhos". O caso dessa
família evidencia que o poder de persuasão dos agentes atingia
mesmo aqueles que estavam em boa situação financeira e com poucos filhos, não sendo necessário o deslocamento por razões econômicas.
Assim como os familiares, também os amigos e vizinhos acabavam influenciando no processo migratório. A família Grapagea,
de origem ítala, que migrou para Água Doce, então município de
Cruzeiro/Joaçaba, em 1936, ficou sabendo das terras por intermédio de um amigo e vizinho que já havia migrado antes para
Catanduvas, município de Cruzeiro/Joaçaba". O mesmo aconteceu com grande parte das pessoas que povoaram Água Doce, em
que "um comunicava o outro e vinham vindo".
As famílias numerosas eram alvo das colonizadoras, e podem
ser apontadas até certo ponto como uma das causas da migração
das colônias velhas do Rio Grande do Sul, para as novas terras em
Santa Catarina. No Oeste, ainda era possível a compra de glebas de
terras contíguas, o que permitia que as famílias permanecessem
unidas, o que já não estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, onde
as famílias tinham que se separar, pela falta de áreas perto dos pais.
Esta foi a motivação que levou os pais de Alzira Lúcia Grohser a
abandonarem Montenegro (RS) e optarem pelo Oeste:
Olha o motivo principal é"que todos já eram agricultores. Os meus pais
já eram, os meus avós eram agricultores, já vieram aqui para o Brasil,
com exceção de alguns, a procura de novas terras o que também conseguiram em muita abundância aqui na região Sul. No Rio Grande do
Sul já havia muito desmatamento, as terras já eram muito trabalhadas,
mas também era muito difícil para casais jovens adquirirem novas
áreas. Então, o plano dos meus pais era o seguinte: com a família
numerosa, ir para lugares onde ainda tinha áreas a serem adquiridas
com menos dinheiro, áreas boas para a agricultura, para o campo para
toda a finalidade'.
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Um outro grande aliado dos agentes era a imprensa escrita,
especialmente os jornais que constituíam-se, desde o século passado, na Europa e no Brasil, em uma grande fonte de informação e
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de propaganda, pois eram eles que atingiam os habitantes das áreas
rurais mais distantes2I . Era através dos jornais que os futuros migrantes
conseguiam informações da região, das oportunidades oferecidas,
da localização e da venda de lotes das diferentes colonizadoras,
além do desenvolvimento das diferentes colônias permitindo comparações. Os jornais mais lidos, segundo informações dos entrevistados, nas áreas de recrutamento no Rio Grande do Sul, eram: Correio do Povo e Diário de Notícias (Porto Alegre), Staffeta
Riograndense' (Caxias do Sul), Diário da Manhã e O Nacional
(Passo Fundo), Correio Serrano (Ijuí).
As companhias colonizadoras estavam conscientes da eficácia
dos jornais e os usavam para divulgar as terras, como demonstra o
anúncio da Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons & Cia.,
publicada no jornal Stafetta Riograndense, do dia 18 de abril de
1929. No anúncio, em italiano, eram anunciadas as vantagens das
terras, a sua localização, o acesso, os preços e as condições de pagamento. Os lotes, de acordo com o anúncio, foram demarcados de
tal forma que todos tivessem água corrente em abundância. Quanto ao clima, era o melhor que se poderia desejar, semelhante aos
municípios das colônias italianas do Rio Grande do Sul, e adequado a várias culturas, principalmente ao milho, feijão, trigo, alfafa,
fumo e, ainda, propício à plantação de parreiras para a produção
de um bom vinho. Eles, também, salientavam a importância da
localização das terras perto da estrada de ferro".
As facilidades oferecidas pelas companhias colonizadoras aos
colonos e os ganhos econômicos que teriam no decorrer do tempo
nas novas colônias, eram parte fundamental da propaganda e eram
valorizadas para chamar a atenção como, por exemplo, o transporte até as terras fornecido pelas colonizadoras, sem custo para os
compradores'.
Essa mesma colonizadora, assim como outras, incentivava os jovens a migrarem, como comprova o depoimento dado por Caetano
Chiuchetta, um dos dezenove filhos de José Chiuchetta 25, imigrante italiano que havia se fixado em Caxias do Sul, no século XIX. O entrevistado migrou com 23 anos para a região do atual município de Concórdia, então pertencente a Cruzeiro/Joaçaba, incentivado pela "em-
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presa colonizadora. Me mandaram aqui porque eu era moço e que
convidasse mais rapaziada'''. A atração de jovens fazia parte das táticas das companhias, pois eram eles que estavam ficando sem condições de comprarem terras contíguas as de seus pais.
A comparação dos preços das terras do Rio Grande do Sul
com as do Oeste de Santa Catarina' também era outro elemento
de atração utilizado pelas companhias colonizadoras, que faziam
questão que na comparação esse aspecto fosse devidamente destacado na imprensa escrita:
O colono vende a sua colônia em Caxias ou Guaporé e com o dinheiro
que recebe por uma colônia, lá no vizinho Estado, myxvs}k"nékÇ"myvôxskÇ
e}k"Lrkzemy-1"ou seja na fazenda do Sargento, que é mais distante da
estrada de ferro, ou seja na fazenda do Gregório, do Coronel Ernesto E
Bertaso que é mais próxima. Isto é que é".

Outro método de divulgação para a venda das terras era a
publicação de guias de viagem ou manuais. Este método bastante
utilizado na Alemanha, por agentes norte-americanos e brasileiros,
ainda no século XIX, para atrair imigrantes, consistia na publicação
de guias que traziam, na primeira parte da obra, informações gerais
sobre o país, e, na segunda parte, havia uma descrição completa
sobre a região específica'.
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A técnica da publicação de guias foi utilizada pela byvuÇóe}esx"pss}"nse
neéÉÇmrex"TkÉvsyvsuex"sx"[sy"P}kxne"ny"]év1"também conhecida como Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul, responsável pela vinda
de migrantes para Porto Novo/Itapiranga. Esta publicação, foi amplamente, distribuída no Rio Grande do Sul, em algumas regiões de Santa
Catarina e, também na Alemanha. O guia" descreve a região onde se
localiza a colônia Porto Novo, a evolução nos primeiros anos, faz uma
descrição geográfica, a divisão dos lotes em áreas rurais, a parte urbana
e os seus respectivos preços. O clima, a terra, as culturas agrícolas viáveis, a produção e a sua venda, a parte social e cultural da colônia e, ainda
os seus visitantes ilustres fazem parte de um capítulo bastante extenso.
Além de toda a descrição geográfica e econômica, os autores salientam
as condições para as pessoas se tornarem aptas a adquirirem terras da
companhia: serem praticantes da religião católica e falarem a língua
alemã".
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Os agentes das colonizadoras sabiam que o atendimento religioso na comunidade era importante para a manutenção das práticas socioculturais e que no Rio Grande do Sul já contavam com a
presença regular de padres e pastores. Dessa forma, a valorização
do sentimento religioso passou a fazer parte da propaganda das
colonizadoras, como mostra o "panfleto" impresso pelo agente
colonizador José Petri, onde o mesmo faz recortes de uma declaração da Igreja impressa no Boletim Diocesano de Santa Maria (RS),
de 25 de janeiro de 1919, em benefício da colonizadora que o rnesmo representava:
[..] Tendo chegado ao nosso conhecimento que algumas empresas
colonizadoras, para atraírem colonos e decidirem-nos a dar-lhes preferência na compra de terras alegam em seus prospectos e anúncios,
promessas, ou que outro nome tenha, de sacerdotes estáveis que a
modo de Curas de almas atendam as necessidades espirituais dos que
se estabelecerem nessas novas colonizações, declaramos para evitar surpresas e decepções funestas, que embora sumamente desejosos... não
temos feito nenhuma promessa nem assumido compromisso nenhum pela razão muito simples da grande escassez de sacerdotes. [...]".

A melhor forma de atrair pessoas, que pretendiam manter as
suas práticas socioculturais, que almejavam conviver somente com
membros do mesmo credo ou etnia, era decidida pelas próprias
companhias colonizadoras, que tentavam com isso atrair com mais
facilidade os colonos.
Procurando cada qual alcançar o melhor êxito, as administrações dessas
companhias tem sido incansáveis em sua maioria na orientação de seus
objetivos, e assim ve-se todas onde predominam exclusivamente elementos católicos, outras constituídas unicamente por protestantes, etc'.

As duas companhias mais exigentes em relação à etnia e ao
credo religioso eram a Sociedade União Popular (Volksverein), que
permitia o assentamento somente de alemães católicos, e a Companhia Territorial Sul Brasil com colônias separadas de alemães católicos, alemães evangélicos e italianos.
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As propagandas publicadas nos jornais e revistas explicitavam
essas divisões por etnias ou credos, como explicita este fragmento
do Tkvexne}"ne}"]e}}k"YyÇÉ1"de 1928:
Os nossos principais lugares são Cascalho e Palmitos. As áreas são
divididas entre alemães e italianos, católicos e protestantes. [..] Toda a
área é dividida em duas partes: católicos para São Carlos e os protestantes para Palmitos. Ambos os lugares possuem a residência pastoral.
Atualmente existem duas Igrejas e dezenove estabelecimentos escolares, que são cuidados pelas comunidades e por nós auxiliados.[...]".

Esse tipo de divisão por etnia e/ou por credo religioso contribuiu para a manutenção e criação de práticas socioculturais específicas desses grupos, definindo, assim, num primeiro momento,
uma cultura étnica que gerava solidariedades no interior do grupo e
que os mantinha distantes de tensões internas e externas.
Os resultados das companhias colonizadoras com um massivo
recrutamento eram comentados em notícias publicadas na imprensa. O jornal J"bxne"Llkzemó1" em inúmeras de suas edições, desde o
seu aparecimento em 1939, trazia notícias relacionadas com a atuação das companhias colonizadoras, mostrando a eficiência das
mesmas no trabalho de sedução de colonos para a região, como
também as atrações oferecidas pelas terras da região e as facilidades
oferecidas, como mostra a notícia publicada em 1948:
A Cia Sul Brasil, com escritório em Passarinhos, registrou no ano findo, a entrada de mais de mil e seiscentas famílias, que se estabeleceram
nos distritos de Passarinhos e São Carlos, todas elas vindas do Rio
Grande do Sul, trazidos unicamente pela fertilidade das terras de
Chapecó, e além disso dadas as facilidades de aquisição feita pelos colonizadores
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Se para o Oeste de Santa Catarina era vista como positiva a
vinda de pessoas do Estado vizinho, a saída de grandes grupos de
migrantes do Rio Grande do Sul era uma questão problemática
para as autoridades regionais, no início da década de 40, gerando
polêmicas no Estado e nos municípios de origem, alimentadas tan-
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to pela imprensa escrita de Santa Catarina, quanto pela do Rio Grande do Sul.
[...] noticiamos que o impulso colonizador de Chapecó continuava
intenso, se observando a chegada contínua de caminhões, trazendo
colonos que procuravam comprar terras neste município. [...] Um correspondente, em Florianópolis, do Diário de Noticias, de Porto Alegre, felizmente sem mencionar que leu a tal noticia em a Voz de Chapecó,
telegrafou a seu jornal, e este em sua edição de 23 do mês passado,
publicou a noticia em negrito e com título Êxodo de Colonos
Riograndenses e em letras garrafais abrangendo todo o alto da página;
- Emigração de Colonos Riograndenses para as Terras Agrícolas de
Chapecó".
A polêmica aumenta quando a migração ocorre em maior
número em áreas com grande atuação dos agentes de recrutamento, como mostra a notícia publicada no dia 19 de maio de 1940:
Um telegrama de Caxias diz que um grande número de colonos está se
transferindo para outros Estados, abandonando a terra caxiense, se
queixando da taxa tributária, etc., etc. A vista disso o repórter falou pelo
telefone com o Delegado Regional de Caxias, o qual explicou que se
tratava de uma sociedade comercial que comprou terras em Santa Catarina
e que, efetivamente muitos colonos tiraram salvo conduto para ir ver
essas terras, não se tratando de êxodo, nem assunto para sensacionalismo'.
O jornal de Chapecó aproveitou a ocasião para fazer uma
crítica camuflada através de uma suposta explicação: "é a atração
que as terras de Chapecó estão exercendo sobre os lavradores riograndenses. [...] e com os seus esforços e com a ajuda de Deus, tem
sido felizes"". Esse tipo de discussão acabava despertando, também, a curiosidade dos leitores sobre a região, sendo uma forma
indireta de atração.
Uma forma segura de dirimir dúvidas, que eventualmente
persistiam sobre a região, eram as cartas particulares ou pessoais
que representavam um elo muito forte entre os pontos de partida e
de chegada das pessoas. Na introdução de seu livro K}sepe"kéÇ"Jwe}sukC
neéÉÇmre"kéÇôkxne}e}"Çmr}eslex"kéÇ"ne}"xeéex"ôevÉ"(Cartas da América:

tD

O

zia
98

MO]]RÊ"VRP[J¸ÕN]

emigrantes alemães escrevem do Novo Mundo), o autor Wolfgang
Helbich" demonstra que as cartas mostram aquilo que nem dados
estatísticos e nem mesmo as teorias de assimilação são capazes de
perceber, ou seja,
[...] como o imigrante julgou e se tornou conhecido na nova sociedade,
como se adaptou as diferentes condições, como lidou com o desafio de
uma existência entre duas culturas e finalmente o que ele sentiu durante
o processo no qual seus valores antigos foram colocados em questão'.
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Por meio das entrevistas realizadas com pioneiros, constatamos a influência exercida por essas cartas de familiares, enviadas
por membros já estabelecidos na região. Diva Lambert Scheufele,
já citada anteriormente, hoje com 84 anos, e residente em Cruzeiro/Joaçaba, migrou aos 11 anos e relembra que "o irmão do meu
pai veio primeiro e ele escrevia para nós, para nós virmos, porque
aqui era bom, era um futuro. E foi mesmo"". Toda a família, com
exceção dos seus avós que permaneceram no Rio Grande do Sul,
acabou se estabelecendo em 1924 no município de Cruzeiro/
Joaçaba.
A eficácia das cartas, como veículos de propaganda, evidentemente não pode ser comprovada em números, pela falta de dados
quantitativos e sobre quantas pessoas as leram, entre elas quantas
foram seduzidas pelas suas mensagens, mas pode ser comprovada
se trabalharmos com a hipótese de que elas não eram lidas somente
pela família, mas também por todo um círculo de amizade e vizinhança, além de serem utilizadas pelas colonizadoras como meio
de propaganda".
É importante salientarmos que o trabalho das companhias
colonizadoras que atuavam no Oeste de Santa Catarina não se resumiu ao Rio Grande do Sul, estendeu-se para outras áreas do Brasil
e mesmo a outros países, principalmente à Alemanha. Os agentes
das colonizadoras agiam nos locais de entrada de imigrantes alemães, como os portos do Rio de Janeiro e de Santos. O senhor
Augusto Scherõder, natural de Wetzlar, Alemanha, emigrou, aos 14
anos, juntamente com os pais Roberto Scherõder e Catarina Rõdinger
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Scherdder, no ano de 1923 e, de acordo com o seu relato, nada
conheciam da região, optando pela mesma através de agentes da
Companhia Colonizadora Mosele, Eberle, Ghilardi e Cia".
O mesmo destino foi seguido pelos pais do senhor Fritz Guilherme Scheufele, esposo de Diva, que emigraram da Alemanha
em 1924. Após terem perdido todas as suas economias na inflação
de 1923, o pai se viu impelido a emigrar, inicialmente sozinho, mais
tarde trazendo a família. Escolheu o país devido "a propaganda do
Brasil na Alemanha, terras boas, plantio e todas as coisas e lá já
estava ruim, depois da Primeira Guerra Mundial'. Essas propagandas, segundo o entrevistado, apareciam "em boletins, umas revistas, tudo em alemão
A opção pelo município de Cruzeiro/Joaçaba ocorreu, graças à influência de vizinhos da Alemanha, a
família Specht47 e Johan Hegler que haviam emigrado dois anos
antes e com as quais mantinham correspondência. Nas cartas, ainda
de acordo com o entrevistado, havia a descrição das vantagens da
região que estava localizada "perto da estrada de ferro e o clima
não era assim tão tropical, era um clima mais ou menos, não o
europeu mas era temperado"". Mais uma vez, podemos constatar
a influência do conteúdo das cartas, falando sobre a região e a possibilidade de construção de seu mundo sociocultural, enviadas a
familiares ou conhecidos no processo de imigração.
É evidente que essas informações sobre o Brasil ajudavam os
alemães a fazer um balanço da sua situação doméstica concluindo
que talvez conseguissem criar no Oeste de Santa Catarina a vida
sociocultural que tinham em sua imaginação e que havia sido tirada
deles durante a Primeira Guerra Mundial.
Os vários exemplos lembrados por colonos ajudam a ilustrar
como os agentes e as propagandas sobre as terras da região conseguiram trabalhar com o sentimento de insatisfação das pessoas pela
situação reinante, alimentando ou reascendendo as esperanças de
uma vida melhor.
Entre as colonizadoras que agiam diretamente no estrangeiro
temos a byvuÇóe}esx1"que mantinha dois escritórios na Alemanha,
ambos ligados a grandes organizações de emigrantes como a ]kxuÉ
[kzrkevÇóe}esx"}w"]mréÉ°e"ukÉryvsÇmre}"neéÉÇmle}1
"JxÇôkxne}e}1"com sede
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na cidade de Hamburgo, e o ]em}eÉk}skÉ"neÇ"ukÉryvsÇmrex"PeÇevvexÇóe}esxÇ1
localizado na cidade de Colônia". Inúmeros foram os imigrantes
alemães católicos atraídos pelos escritórios da byvuÇóe}esx3"Grande
parte desses imigrantes alemães acabaram se instalando, entre 1932
e 1934, na Linha Presidente Becker, comunidade do distrito de
Itapiranga, então município de Chapecó. Provenientes quase todos
de regiões vizinhas, na Alemanha, criaram nessa linha a sua comunidade e, apesar do manual da colonizadora afirmar que "colonizar é
trabalho para agricultor"' grande parte destes imigrantes não conheciam o trabalho agrícola, o que acarretou problemas nos primeiros anos da colonização.
A fusão de uma propaganda promissora com a de uma situação caótica na Alemanha, acabava servindo como chamariz para
aqueles que já haviam passado por uma guerra mundial e não pretendiam enfrentar uma outra guerra e as suas conseqüências. A família Dietz emigrou da região de Mecklenburgo para a Linha Presidente Becker atraída pela propaganda e "eles não queriam mais
participar de outra guerra, então fugiram, não queriam estar lá quando
estourasse outra. O meu sogro havia participado de toda a Primeira Guerra e não queria mais participar de nenhuma outra".5'
Situação idêntica foi a da família Kuck, natural da antiga Prússia
Oriental, que emigrou com destino certo, a colônia de Porto Novo/
Itapiranga, em Santa Catarina. Maria Lúcia Goerck, uma das quatro
filhas do casal Josef Kuck e Ana Kuck relembra que seu pai era
fotógrafo e relojoeiro na Alemanha e que o casal, ainda sem filhos,
em 1934, foi atraído pela "Volksverein, que colocou propaganda na
Alemanha dizendo que aqui era o paraíso. Só que não era bem assim
e se eles pudessem teriam voltado"". Maria relembra que todos "vieram por causa da propaganda da byvuÇóe}esx1" dos problemas econômicos que a Alemanha estava atravessando após a Primeira Guerra
Mundial e o medo de acontecer uma outra guerra'''.
O Skr}lÉemr"neÇ"[esmlóe}lkxneÇ"pü}"nse"TkÉyvsÇmrex"JéÇvkxnnexÉÇmrex
lido e publicado na Alemanha, relatou um histórico sobre a fixação
dos teuto-brasileiros que, ao mesmo tempo, serviu como propaganda para atrair novos imigrantes para a região. No artigo é feita
uma descrição das primeiras colônias e o deslocamento para novas
fronteiras, mostrando a divisão das colônias católicas das protes-
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tantes, mencionando Porto Feliz/Mondai e Porto Novo/Itapiranga.
Segundo o autor, os membros das famílias mantêm-se firmemente
unidos. Quando os filhos casados necessitam migrar para as novas
colônias, os pais vão junto. Tanto nas colônias velhas quanto nas
novas já estabelecidas, no Rio Grande do Sul, o preço das terras é
muito alto, impossibilitando a compra de lotes para todos os filhos,
fazendo com que eles se desloquem e comprem terras para toda a
família nas colônias recém-estabelecidas, e ainda sobra dinheiro. O
autor faz, ainda, em 1931/1932, uma previsão de que no "ano
2000 encontraremos uma grande população alemã entre os rios
Uruguai e Paraná, entre os rios Uruguai e Iguaçu e ao longo dos
rios Paraná e Uruguai'''. Esse epílogo promissor, mostrando a possibilidade de manutenção das suas práticas socioculturais, pode, sem
dúvida, ter influenciado na vinda de alemães para a região, pois foi
o período que um grupo deles veio da Alemanha para Porto Novo/
Itapiranga.
Após a discussão das diferentes formas de propaganda e a
ação das colonizadoras com seus vários métodos, a argumentação
mais consensual de que as migrações de grupos, oriundos do Rio
Grande dos Sul para Santa Catarina, ocorreram por causa da escassez de terras, torna-se uma explicação muito simplista, deixando
muitas questões em aberto. Não estamos questionando se haviam
terras excedentes ou não no Rio Grande do Sul. Argumentamos
que a opção dos migrantes poderia ter sido por outra área, Estado
ou ainda outro trabalho no Estado de origem, mas o que pesou
sobremaneira na sua escolha foi a propaganda feita pelas companhias colonizadoras, nas suas mais variadas formas, sobre as vantagens do Oeste de Santa Catarina. Recorremos a senhora Diva para
fortalecer a nossa posição:
Um tio meu veio primeiro, daí dois anos depois nós viemos. Meu avô
sempre dizia: - os novos tem que procurar terra, por que já a terra está
ficando pouca para muita família. O meu avô tinha atafona, potreiro
enorme [...1 Mas não tinha mais terra para plantar para os jovens 55.
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O avô, da então criança Diva, tinha terras suficientes para si e
seus filhos, mas acreditava que não seriam suficientes para uma di9?
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visão com os netos e assim sugeriu outras opções dentro do próprio Rio Grande do Sul. As possibilidades de se tornarem proprietários de terras no Oeste de Santa Catarina ou operários no seu
Estado natal fez com que optassem pela migração para fora do
Estado. E a entrevistada que saiu do Rio Grande do Sul ainda criança, para justificar que a escolha feita, então, foi a mais correta,
conclui dizendo:
Eu já falei, muitas vezes, que eu agradeço meu pai, que nós viemos para
cá, porque está vendo como estão mal as fábricas? E nós, nós não
somos ricos mas cada um é"dono de si, cada um tem a sua terra e tudo.
Somos em cinco irmãos, quatro estão na colônia'.

Outro dos nossos entrevistados, que fortalece a nossa posição
sobre a escolha do Oeste de Santa Catarina, o senhor Luiz Traiano,
natural do município de Garibaldi, que acompanhou os seus pais
José Traiano e Elizabeth Marquese Traiano, em 1919, afirma que o
pai, um pequeno comerciante italiano, teve problemas financeiros
durante a Primeira Guerra Mundial e, mesmo tendo se recuperado
economicamente:
[...] desgostou do lugar e essas propagandas sobre Santa Catarina, que
era um lugar bom, tinha o Rio do Peixe onde os peixes eram tão
grandes que precisava amarrar a linha. Aí meu pai disse: quer saber de
uma coisa? Vamos lá para Santa Catarina. Isso foi em 1919 e por aí foi
indo".
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Todos esses grupos de teutos e ítalos constituídos, em sua
maioria, por famílias, ao lado de uma pequena elite de origem portuguesa e dos antigos habitantes da região, os índios e os caboclos,
são os construtores do Oeste Catarinense".
Mostramos, no decorrer deste artigo, a importância do trabalho das companhias colonizadoras para o processo de construção
do Oeste. Parte do sucesso das companhias colonizadoras pode
ser observado através das inúmeras vilas e povoados que foram
construídos e, também, pelos dados censitários. Em 1920 a população do Oeste era pequena, comparada com a área. Existiam nos
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dois municípios 24.650 habitantes", sendo que 11.315 eram moradores de Chapecó e 13.335 habitantes' residiam em Cruzeiro/
Joaçaba. Duas décadas depois, o intenso trabalho das colonizadoras refletiu no aumento da população. O município de Chapecó
atingiu um total de 44.660 habitantes,' enquanto que em Cruzeiro/
Joaçaba o número total era de 36.174". As companhias colonizadoras, com suas diferentes técnicas, souberam trabalhar com as insatisfações e as esperanças dos teutos e ítalos, mostrando-lhes, que
na nova vida a ser iniciada no Oeste teriam condições de manter as
suas práticas socioculturais e o seu padrão econômico, ou mesmo
melhorá-lo. Contudo, essas práticas socioculturais, trazidas por esses migrantes, acabaram sendo renegociadas com as práticas dos
outros grupos estabelecidos, formando uma mistura cultural específica para o Oeste de Santa Catarina.
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A dor do esquecimento: as marcas da ditadura
Vargas no Oeste de Santa Catarina
Eunice Sueli Nodari*

Nós tínhamos que ir cada domingo, eles chamavam, nós tínhamos que
ir nos apresentar no quartel ali em Linha Becker para mostrar que
ainda estávamos aqui (Dietz, 1998).

Que significado pode ter a afirmação acima para uma jovem mulher na
época da ditadura Vargas? Com que olhar poderemos analisá-la, uma vez
que o depoimento foi dado por ela já idosa? Durante o Estado Novo, tanto a memória como a identidade foram utilizadas para homogeneizar a
memória e a identidade nacional. Os discursos do governo e as suas ações
reforçaram a ideia da construção de uma “nova” identidade nacional.
Nesse momento histórico em especial, tanto as identidades como as memórias são construções políticas e sociais, e devem ser tratadas como tais.
E aqui se insere a história, pois segundo John Gillis (1994, p. 5) é impossível dar a ambas a posição de objetos naturais, tratando-as como “fatos”
com vida fora da linguagem. Identidades e memórias não são coisas sobre
as quais se pensa, mas sim coisas com as quais se pensa. Como tal, elas não
existem fora da política, das relações das pessoas e de suas histórias.

*
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Decodificando e discutindo conceitos
Partindo da ideia de que as identidades locais, regionais e nacionais são
construídas como qualquer outro fato histórico, é delegado a nós, historiadores(as), a responsabilidade de decodificá-las para descobrir as relações que as criam e as mantêm. É necessário fazermos ainda a distinção
entre dois termos que, muitas vezes, acabam se entrelaçando, mas que
exigem que se faça uma diferenciação entre eles: memória e história.
Pierre Nora (1993, p. 9) as vê em lados opostos: enquanto a primeira é
um fenômeno sempre atual e em constante evolução, aberta tanto à
dialética da lembrança como à do esquecimento, e vulnerável a usos e
manipulações, a segunda é uma representação do passado. Enquanto a
memória se alimenta de lembranças vagas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, a história, por ser uma operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. Dessa forma, se uma instala a
lembrança no sagrado, a outra a dessacraliza porque é uma operação intelectual e crítica que trabalha com cortes temporais – e, necessariamente, acaba problematizando a memória. O contraponto da memória, que
se enraíza no concreto, no espaço, na imagem e no objeto, é a análise histórica, que toma o passado não como seu, mas como uma representação,
não como vivência, mas como o desejo de compreendê-lo, de torná-lo
inteligível (Maluf, 1995, p. 44).
Para reconstruir essas histórias, nos valemos ainda dos referenciais
de Raphael Samuel, que nos alerta para a existência de verdades que são
gravadas somente nas memórias de pessoas idosas, eventos do passado
que só elas podem nos contar, imagens sumidas que só elas podem lembrar, ajudando a esclarecer discrepâncias aparentes na documentação
existente (Samuel, 1989/1990, p. 230). Entretanto, o autor nos adverte
para que estejamos atentos, pois a memória não é de forma alguma um
receptáculo passivo, ou um sistema de armazenamento, um banco de imagens do passado; ela é, isto sim, uma força ativa e modeladora, ou seja,
ela é dinâmica – o que ela sintomaticamente planeja esquecer é tão importante quanto o que ela lembra – e está dialeticamente relacionada ao
pensamento histórico, em vez de ser apenas algum tipo de seu negativo
(Samuel, 1996, p. ix-x).
Assim, ao utilizarmos a metodologia da História Oral, temos de ter
consciência de que a memória é historicamente condicionada e que ela
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muda de cor e forma de acordo com as emergências do momento; e, longe de ser transmitida pelo modo intemporal da “tradição”, ela é alterada,
progressivamente, de geração em geração. “Assim como a história, a memória é inerentemente revisionista e nunca mais camaleônica como quando parece permanecer igual” (SAMUEL, 1996, p. x). O que nos leva à citação que inicia este artigo, cujo teor irá permeá-lo.

Em busca de novos espaços socioeconômicos e culturais
O Oeste de Santa Catarina teve o auge da sua colonização na primeira
metade do século XX. Isso não significa dizer que várias áreas não estivessem ocupadas por indígenas e caboclos já nos séculos anteriores. Entretanto, para o padrão previsto pelo governo federal e estadual, a ocupação efetiva se deu a partir da vinda, principalmente, de migrantes teutos e
ítalos, oriundos em sua maioria do Rio Grande do Sul, além de imigrantes alemães, italianos e de outras etnias. Foi um processo conduzido por
companhias colonizadoras que tentavam trazer o modelo “ideal de pessoas” para ocupar a região.
O Oeste catarinense, além de ser a última área a ser ocupada no estado, também tem características distintas das demais regiões, em vários
aspectos. A região, como a conhecemos atualmente, teve a sua anexação
definitiva ao estado de Santa Catarina no ano de 1916, após a solução do
conflito do Contestado, que definiu os limites entre Santa Catarina e
Paraná. A partir do reconhecimento do acordo em 1917, o governo de
Santa Catarina cria os municípios de Mafra, Porto União, Cruzeiro/
Joaçaba e Chapecó – os dois últimos situam-se na área denominada de
Oeste de Santa Catarina, o foco do nosso trabalho.
O processo de estabelecimento na região é acelerado a partir da década de 1930 com grupos de colonos atraídos por diferentes tipos de propaganda, mas que, em sua maioria, tinham entre as principais motivações
a busca da manutenção de seu padrão socioeconômico e cultural, e mesmo a melhoria dele (Nodari, 2009). Era dado a entender a essas pessoas,
por diferentes meios (pelos quais avaliavam as condições da região), que
elas poderiam manter suas famílias unidas devido à grande oferta de terras e que teriam condições de construir comunidades de acordo com a sua
cultura étnica, enquanto a renegociação dessas práticas socioculturais,
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impostas no decorrer do período, não havia sido cogitada por eles. As informações que permitiam uma avaliação e uma escolha chegavam por
agentes das companhias colonizadoras, por cartas de familiares e de amigos que já haviam migrado, notícias e propagandas publicadas nos jornais
e anúncios nos rádios, livros, manuais, panfletos, almanaques e pregações
de padres e pastores.

O processo de nacionalização em marcha
Ao se discutir o processo de nacionalização em Santa Catarina, imediatamente vêm à mente as primeiras colônias alemãs, como Blumenau e
Joinville, afinal os traços étnicos ali eram bem visíveis na época. A maioria dos imigrantes desses dois municípios havia se estabelecido ainda no
século XIX e se encontrava bem estruturada tanto nos aspectos econômicos como nos sociais e culturais. Enquanto o período da campanha de
nacionalização, empreendida pelo Estado Novo, coincidiu com a fixação
das novas colônias no Oeste.
Dessa forma, os grupos étnicos que estavam se organizando foram
surpreendidos num momento de fragilidade. Esse fator exigiu das etnias
no Oeste de Santa Catarina uma renegociação imediata e contínua para
facilitar a sua permanência física e garantir a sua sobrevivência no local.
As atitudes e ações efetivadas pelas autoridades locais, estaduais e federais não foram de forma alguma mais brandas do que no restante do estado. A diferença é que o processo foi mais moroso devido à própria localização geográfica e à distância em relação à capital do Estado, o que
dificultava ações imediatas das autoridades governamentais.
A ditadura Vargas e seus efeitos nocivos sobre a população eram
abafados na imprensa local e regional, que mostrava os aspectos positivos, tentando passar à população da região a imagem de que os grupos
étnicos eram os únicos culpados e estavam cometendo todos os erros
possíveis. Situação que muitas vezes era acentuada por moradores da própria localidade.
A imposição do uso da língua nacional sob uma rígida fiscalização
do Estado foi um dos elementos capazes de afirmar uma ordem social
baseada em uma nova hierarquia e acabou sendo o principal fator de controle da população de origem teuta no Oeste de Santa Catarina.
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O controle atingiu não somente as cidades, mas também as vilas e
comunidades rurais onde, devido ao modelo de colonização implementado à época, separando-as por etnias e/ou religião, havia a concentração
desses grupos étnicos. Essas comunidades menores onde a língua falada
no dia a dia era o alemão eram as mais visadas pelas autoridades, e até
mesmo por membros das comunidades que acabavam delatando as pessoas sem se preocupar com possíveis injustiças.
A dualidade dos alemães e seus descendentes em todo o Sul do Brasil, manifestando de um lado o respeito à pátria de origem, a Alemanha, e
a manutenção das tradições, e por outro expressando a sua lealdade política ao Brasil, inevitavelmente foi questionada na nova ordem do Estado
Novo, pois a preservação dos hábitos e costumes não atendia “aqueles
considerados pertinentes à conservação dos princípios de brasilidade, pois
mantinham formas de comportamentos semelhantes às de suas pátrias de
origem” (CAMPOS, 1992, p. 64). Essas persistências acabaram dando a
motivação para o processo de nacionalização que foi desencadeado. Nessas conjunturas, as atenções do governo brasileiro voltavam-se para as
áreas onde grupos suficientemente grandes de imigrantes e descendentes,
considerados culturalmente estrangeiros, estavam concentrados e, então,
passaram a ser vistos como uma ameaça à integridade nacional.
Para esses imigrantes alemães e descendentes, poucas vezes havia sido
questionada a sua nacionalidade como identidade étnica. O que significava
para eles fazer parte de uma nação e ter de se identificar com ela? O mundo
deles se resumia à vida comunitária baseada na vida familiar, além da escola
e da igreja que frequentavam, e onde todos eram da mesma etnia. Contatos com o mundo exterior eram raros, pois passavam o dia trabalhando na
agricultura ou em outros afazeres relacionados à vida cotidiana. Notícias
chegavam até eles através do rádio, quando o tinham, ou por intermédio da revista Saint Paulusblatt, pertencente à Igreja Católica no caso dos
moradores de Itapiranga. O que significava para eles ter uma cultura de identidade nacional? Que conjunto de significados e valores os representava?

Modificando o cotidiano para se adequar
Para o presente trabalho, a nossa ênfase é dada ao então distrito de
Itapiranga, pertencente ao município de Chapecó, não impedindo que se
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mencionem situações ocorridas em outras localidades. Enquanto o distrito de Mondai era visado pelas autoridades do Estado Novo por ser um
polo de teutos protestantes, Itapiranga se destacava mais ainda, pois além
dos teutos católicos oriundos do Rio Grande do Sul, havia também grupos provenientes diretamente da Alemanha. Em 1937, Itapiranga contava com 4 mil habitantes distribuídos em 17 comunidades, de acordo com
a Sociedade União Popular (Volksverein) (Jungblut, 2005, p. 110). Já o censo oficial apontou que, em 1940, o distrito, com uma área de 1.493 quilômetros quadrados, tinha 4.813 habitantes, sendo 2.550 homens (52,98%)
e 2.263 mulheres, e 94,8% viviam na zona rural (Jungblut, 2005, p. 110).
Nas entrevistas realizadas, notamos as profundas marcas provocadas, já que muitos que haviam deixado a Alemanha com medo de outra
guerra acabaram sofrendo, no Brasil, as perseguições e humilhações dos
agentes policiais, como Maria nos relatou: “Nós tínhamos que ir cada domingo, eles chamavam, nós tínhamos que ir nos apresentar no quartel ali
em Linha Becker para mostrar que ainda estávamos aqui” (Dietz, 1998).
Além de denúncias e controles diretos sobre a população considerada “perigosa”, nem sempre as medidas necessárias eram tomadas para
que houvesse a integração desejada pelo governo federal e que acabavam
afetando a vida cotidiana dessas pessoas. A implementação da política de
nacionalização não previa casos específicos em certas comunidades, o que
gerava problemas para as crianças em idade escolar, e para os seus professores, como foi mostrado no periódico regional A Voz de Chapecó, no
dia 23 de julho de 1939:
De certo tempo a esta parte vem se falando, com grande insistência, em nacionalização do ensino primário, a fim de extinguirmos
quistos raciais ou impedir o seu desenvolvimento. Refere-se essa
expressão aos meios coloniais, que vão levando vida completamente estranha à história, tradições e finalidade brasileiras. [...]
Nossa opinião imparcial e despida de paixões é que até a presente
data muito pouco se tem feito para sanar o grande mal. Digamos
mais claramente, neste município, tudo está por se fazer.

A notícia prossegue mostrando que a situação no município de
Chapecó, do qual o distrito de Itapiranga fazia parte, era caótica no que
se refere ao controle dos estrangeiros:
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Os núcleos contaminados por influência estrangeira, estrangeiros continuam em todo o seu existir. Uma população aproximada
a dez mil almas, que, tal é a que ocupa a zona compreendida entre
os baixos rios Chapecó e Peperi, quer se identificar com a nossa
vida nacional mas não tem os meios que de direito lhe cabem e
era do nosso dever lhe fornecer, isto é, boas escolas e professores
competentes.

Até a emergência do Estado Novo, essas comunidades que estavam
se estabelecendo não haviam sofrido censuras quanto ao uso da língua
alemã. Todas as prédicas e cantos, tanto nas igrejas protestantes como nas
católicas, nos meios coloniais, eram feitas em alemão, “antes da lei federal que as proibiu, e cuja execução só se efetuou, após o estado-de-guerra
reconhecido pelo Brasil em relação aos países do eixo” (D’Aquino, 1942,
p. 40-41). A partir do momento em que essas pregações foram proibidas,
muitas pessoas iam à missa ou ao culto do domingo, especialmente as
mulheres, sabendo que não entenderiam nada das pregações feitas pelo
padre ou pastor. A chegada da notícia da proibição da fala da língua é assim relatada no dia 1o de fevereiro de 1942:
Pequeno festival com teatro ensaiado pelo teólogo Luiz Heinen e
Pe. Seidel, feito em português. Para atrair mais gente organizouse a quermesse. Tudo corria bem quando em meio à festa veio o
delegado com o telegrama pelo qual era proibido falar alemão. O
Pe. Seidel leu o telegrama e o explicou aos presentes e pediu que
os que sabiam falar português falassem e os outros por aquele dia
ainda poderiam falar alemão. Tirou isso a boa disposição da festa.
Muitos se retiraram (SCHWADE, 1977).

A polêmica de pregar em alemão, ou não, foi resolvida no dia 22 de
fevereiro de 1942 com a visita do subdelegado e do coletor ao vigário,
intimando-o a obedecer: “Que ele não pregasse mais em alemão, que eles
tinham ordem de cuidar da nacionalização, e que se o vigário continuasse
a pregar em outro idioma, deveria acusá-lo como principal obstáculo à
nacionalização” (Schwade, 1977).
Não foram somente os rituais da missa ou culto que foram alterados.
Os livros de reza e cantos, que no entender dos fiéis não representavam

07-Eunice Nodari.p65

163

10/4/2010, 09:02

164

NODARI, Eunice S. A dor do esquecimento: as marcas da ditadura Vargas no Oeste de Santa Catarina.

perigo algum, eram algo muito caro a eles, tanto que, para defendê-los,
enfrentavam as autoridades militares. É o que nos conta a entrevistada
Ledvina, relembrando a invasão da igreja de Itapiranga por soldados do
destacamento: “Até o Inácio Werlang, estava em cima, na parte alta dentro da igreja, gritou quando os soldados queriam tirar os livros de alemão
na igreja. Até ele gritou – ‘não entreguem os livros’. Levaram ele preso e
os livros também” (Michels, 1998). Os livros eram queimados após a
apreensão, levando assim algo de muito valor sentimental dessas pessoas.
Para a população, era muito difícil entender que as diversas práticas
socioculturais, como a pregação na igreja e a leitura de textos religiosos
na língua alemã, agora estavam sendo criminalizadas.

A língua alemã como referencial étnico e limitador
da liberdade de expressão?
A vida em família também estava sendo vigiada, e as pessoas sofrendo
sanções públicas por isso. Foi o caso de dois professores demitidos por
falarem a língua alemã em suas casas e, assim, não representarem um bom
exemplo para as crianças: “[...] não pratica no seu lar a língua nacional,
pois tem matriculado na escola que rege, uma filha que não fala e nem
compreende o português” (D’Aquino, 1942, p. 125-126).
Algumas atitudes da repressão iam à beira do absurdo e eram contestadas até mesmo por algumas autoridades policiais. É o que comenta
o padre Luiz Heinen: “Muito colono foi preso por falar em alemão aos
bois, cavalos e animais de estimação como sempre fizera” (Heinen, 1997,
p. 157). Um desses fatos é narrado pelo padre Albino Schwade em sua
obra manuscrita que tem como título Pesquisa histórica, resumo histórico sobre
Itapiranga, baseado nos Livros Tombo e Diários da Casa Canônica, onde
relata que, no dia 3 de junho de 1944, “o soldado Noel prende pela 2ª.
vez o senhor F., porque a senhora dele falara alemão com a vaca.
Esbofeteou-o em plena rua e deixou-o 24 hs. sem cama e nem comida na
cadeia...”. Mais adiante relata que, após uma avaliação, o soldado sofreu
sanções pelo seu ato.
A sanção nos leva a alguns questionamentos, pois quem cometeu o
“delito” foi a esposa, e quem foi preso foi o esposo. O que podemos deduzir desse episódio? O alvo teria sido o homem, e a fala da mulher com
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o animal teria sido usada como pretexto para atingi-lo? Ou, caso prendessem uma pessoa do sexo feminino, a repercussão seria muito grande na
comunidade, afinal era uma mãe de família e os valores entre eles eram
muito claros? Ou, ainda, o marido era considerado responsável pelos atos
da esposa? Vale mencionar que não constatamos no decorrer das nossas
entrevistas e pesquisas a prisão de nenhuma mulher na região por questões étnicas durante a Era Vargas.
O que se observou no decorrer das entrevistas é que várias mulheres, cujos maridos haviam sido presos, sofreram pressões e mesmo torturas psicológicas para que contassem aspectos que pudessem incriminá-los.
Uma das nossas entrevistas mostra que houve tortura física, além da psicológica.
Uma das comunidades de Itapiranga, denominada Linha Presidente
Becker, era composta de alemães emigrados para o Brasil entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, provenientes de diferentes regiões da
Alemanha. Alguns se adaptaram bem, como foi o caso do pai da Sra.
Maria Lucia, Josef Kuck, que junto com sua esposa, Ana Kuck, migrou
da Prússia Oriental em 1934. Apesar de quererem retornar à Alemanha
nos primeiros tempos, de acordo com a filha, já nascida no Brasil, eles não
tiveram maiores problemas durante a Era Vargas. O pai sabia falar português, já a mãe nunca aprendeu (Goerck, 1998).
Outros desses imigrantes, caso pudessem, teriam retornado à Alemanha, pois as atrocidades das quais haviam fugido estavam acontecendo também no Brasil. O principal fator de impedimento desse retorno era
financeiro, pois haviam gasto todas as economias na compra das passagens e das terras, além de se encontrarem em débito com a colonizadora.
O que esses imigrantes tinham em comum era a língua alemã, como
língua materna, mesmo que fossem dialetos distintos. Era a única que
conheciam e praticavam, além de ajudá-los a manter vínculos estreitos
com familiares residentes na Alemanha. Eram as mulheres desses imigrantes que sofriam mais com a proibição do uso da língua, pois muitas
delas não haviam frequentado a escola no Brasil no período em que as
aulas eram ministradas em português e, por se dedicarem exclusivamente
às lides domésticas, fossem elas dentro de casa, nas plantações e criações
ou com a educação dos filhos, não haviam sentido, até então, a necessidade de aprender a língua portuguesa. Assim, elas se recolhiam cada vez
mais em suas casas e se sentiam vigiadas.
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Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foram efetuadas diversas prisões de alemães e descendentes. No mês de agosto de
1942, “os considerados mais perigosos, ou os graúdos, como dizia o povo,
foram levados à Casa de Correção em Porto Alegre. Dentre eles, 33 eram
de Mondai e alguns de Itapiranga: Adão Eidt, Antonio Kliemann e Egon
Berger, todos ex-dirigentes integralistas...” (Jungblut, 2005, p. 148). Já os
presos considerados menos perigosos foram levados a Chapecó, a maioria deles da Linha Becker.
Nesse mesmo período, um grupo de imigrantes alemães se organizou para buscar refúgio em São Pedro, na Argentina, tendo em vista que
Itapiranga faz fronteira com aquele país, fugindo assim da possibilidade
de serem presos no Brasil. O grupo contava inicialmente com mais de 20
pessoas, entretanto acabou com 13 homens enfrentando a jornada, e
grande parte dos que desistiram acabou presa. Após a fuga, a vigilância e
as pressões aumentaram no distrito de Itapiranga pelo fato de fazer divisa com o Rio Grande do Sul e fronteira com a Argentina, o que facilitava
a evasão das pessoas. Como as mulheres permaneceram no Brasil, tiveram de assumir todas as tarefas antes exercidas, em parte, pelos homens
da família. Além disso, toda a pressão das autoridades policiais recaiu sobre elas, gerando sofrimentos. O relato a seguir é feito por D. Maria, que
mais tarde se casou com um dos que haviam se refugiado na Argentina.
O marido de Maria, o Sr. Alfons Dietz, migrou para o Brasil quando criança, com seus pais; ela é natural de Braço do Norte (SC), mas seus avós
emigraram para o Brasil no século XIX, oriundos da Westfália (Alemanha). Maria e Alfons começaram a namorar quando ele voltou da Argentina: “Ele tinha uns 17, 18 anos eu acho e depois eram dois anos e meio
na Argentina e daí eles voltaram. E não aconteceu nada depois, porque
não tinha mais nada”. As lembranças de todos os episódios de terrorismo cometido pelas autoridades policiais contra a mãe de seu futuro marido ainda estão muito nítidas para ela:
[...] E a mãe do Alfons, eles também trataram a mãe, ela ficou
aqui, Deus me livre a coitada, eles sempre falaram que ela tinha
escondido, ela não, mas sim o marido e como ele escapou, que
tinham escondido todas as armas aí na igreja velha, eles procuraram, quase viraram a igreja e não acharam... nunca sabiam de uma
coisa destas, não tinham armas, não tinham mesmo, eles disseram
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que tinha e ela tinha que saber, ela não sabia de nada. O meu
marido pode contar isto... (era a mãe dele) Mein Got! (a partir
daqui a maior parte da conversa é em alemão) (Dietz, 1998).

Não obtendo a confissão desejada em relação às supostas armas que
os alemães teriam escondido, os policiais apelaram para a tortura física
contra a mulher, que, acima de tudo, não compreendia o que eles falavam,
pois não entendia a língua portuguesa. Os fatos são lembrados novamente por D. Maria:
Os soldados afiaram palitos e enfiaram embaixo de cada unha da
minha sogra. Tinha que dizer onde estão as armas, mas ela disse:
– por Deus eu digo, eu não sei de nada, mas eles disseram que tu
sabes, mas ela não sabia de nada, ela quase ficou louca. Ela depois
ficou escondida em nossa casa por tempo, ela não comia mais
nada, só chorava, e depois o marido já tinha ido embora há quanto tempo eu não sei. [...] (Dietz, 1998).

A comunidade aprendeu a achar formas distintas de solidariedade e
mesmo de sobrevivência em momentos de tensão. Vejamos um exemplo:
Então eles já estavam do outro lado, o meu [futuro] marido, o
irmão dele e o Werno, eles voltaram do Macuco até aqui, se escondendo até aqui, Linha Becker, para pegar suprimentos, os outros já estavam mais para dentro e neste meio tempo, já colocaram
a guarda lá no Peperi [marco] e então os dois não puderam voltar
para a Argentina ir ao encontro dos outros, tendo que ficar aqui
escondidos. O Werno foi para a cidade, e como os meus irmãos
eram os melhores amigos dos dois Dietz, não que nós já namorássemos, nós éramos bem jovens, eu jamais pensei isso... (Dietz, 1998).

A maioria dos membros da comunidade era solidária e se protegia
como grupo, pois essa é uma das características da etnicidade, o sentimento de pertencimento, que aparece mais forte nas situações de conflito:
Então o meu pai com pena perguntou aonde poderíamos escondêlo, ninguém o queria... Então meu pai falou então vamos escondê-lo
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no mato por algumas semanas, e assim construímos uma cabana
ele ficou morando no nosso mato por um tempo e de noite quando víamos que não tinha perigo algum ele comia na mesa conosco,
mas durante o dia tínhamos que levar comida, assim lutamos por
6 semanas, e jamais pensamos que um dia se tornaria meu marido
e genro do meu pai. Durante este tempo as pessoas procuraram
tanto inclusive pela nossa roça para frente e para trás (Dietz, 1998).

Porém, era também um período em que havia delatores, vizinhos
que, talvez para não sofrerem perseguições, se tornavam aliados dos policiais e ajudavam na busca dos três que haviam retornado. Mas, como afirma D. Maria:
tivemos sorte e ele sempre trabalhava, mas estava sempre atento
e quando notávamos alguma coisa acenávamos e ele sumia. Assim nós ficamos com ele até quando se tornou impossível, estavam procurando tanto, que até meu pai poderia ser acusado. Não
era fácil ficar com um foragido (Dietz, 1998).

A falta de preparo para situações inusitadas gerava tensões, especialmente para as mães dos rapazes alemães que estavam indo em direção
ao desconhecido.
E então a minha mãe, me lembro até hoje, a Frau Wolfart e a Frau
Dietz estavam juntas, e as alemãs não tinham nem ideia do que
mandar junto, do tipo de comida para não morrerem de fome no
mato, nós não sabíamos nada deles por um tempo, se haviam
atravessado ou não. Então minha mãe disse, isso me lembro e
conto até hoje, ela tinha salame, então eu ponho salame, um pouco de arroz e o terço (Dietz, 1998).

A questão da fé estava presente em todos os momentos na vida dessas mulheres. D. Maria relembra o que a sua mãe disse para Alfons: “Você
também leva o terço e disse – quando nada mais dá certo, então quem
sabe então vai – ela disse mais uma vez”.
Nas lembranças das nossas depoentes, temos ainda aspectos que
seriam cômicos se não fossem trágicos, como no relato de D. Maria:
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E o Alfons disse que não queria levar muito porque a mãe dele
também estava aprontando alguma coisa em casa. O que ela aprontou? A minha mãe já tinha experiência do que levar pois já tinham
trabalhado no mato. Ela tinha preparado só pão de milho como
era antigamente e pesado ainda. E só chovia e eles tiveram que
caminhar por 7 dias no mato até chegar até onde os outros estavam, eles não tinham nada seco com eles para trocarem, paravam
nas árvores, e ele ainda era novo, mas não esquece isso, eles tinham que parar na árvore.

O que chama a atenção é a bagagem de um dos jovens que optou
por se refugiar na Argentina. Em vez da preocupação com suprimentos,
ele aproveitou e levou livros, que se tivessem ficado na vila seriam recolhidos e queimados pelos policiais:
O Werno tinha com ele um pequeno pelego, aquele que se usava
naquele tempo para andar a cavalo, ele se cobria com isso, levantava os bambus, tinha bastante taquaras naquele tempo, e tirava
os livros para ler, ele havia levado somente um saco de livros em
vez de suprimentos, de comida ele levou livros para ler, não era
professor, tinha só livros para ler, de vez em quando fazia fogo
com as taquaras e ficava lendo (Dietz, 1998).

A luta das mulheres em busca da libertação dos maridos acusados e
presos é relatada por diversas pessoas. É o caso da esposa do Sr. Paul
Raminger, de Mondai, que foi preso e torturado:
Logo que soube do marido preso em Itapiranga, montou a cavalo, levou roupa limpa para ele, apenas falou poucos minutos com
ele, rodeados por 3 policiais armados. Fez questão de trazer a
roupa usada como estava, para guardar como a recebeu: manchada de sangue e furada de punhal (Heinen, 1997, p. 172).

Como não conseguiu libertá-lo, foi juntamente com as esposas de
dois outros presos a Porto Alegre e depois a Florianópolis, onde obteve
alguns resultados, de acordo com Heinen. Após o retorno de Florianópolis, as três senhoras foram intimadas a se apresentar na Delegacia
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Regional em Chapecó, onde foram ameaçadas com oito dias de prisão
pelo delegado, “se não desmentissem as ‘queixas falsas e mentirosas’ que
alegaram. Elas protestaram, nada desmentiram e optaram pelos oito dias
de prisão. Ouviram palavrões, mas ficaram em liberdade” (Heinen, 1997,
p. 174).
Uma das prisões mais comentadas na comunidade de Itapiranga foi
a de Antonio Kliemann, ex-líder integralista da região. Essa prisão gerou
uma série de interrogatórios e torturas de outros membros da comunidade de Itapiranga e de Mondai. As atrocidades cometidas contra ele foram
as piores possíveis, de acordo com diferentes relatos, e acabaram culminando no seu suicídio vários anos depois. A luta de sua esposa, Emília
Morais Kliemann, é relatada, entre outros, pelo padre Luiz Heinen, que a
entrevistou em 1987. Quando nós a entrevistamos em 1998, ela contou
que migrou em 1928, de Montenegro (RS) para Itapiranga, onde se casou com Antonio Kliemann. Por ocasião da entrevista, as imagens da prisão do esposo ainda estavam muito presentes em sua memória – embora
ela já estivesse numa fase em que as lembranças eram somente dos aspectos positivos do falecido e das injustiças a que foi submetido. Lamentou
que as atuais gerações pouco conhecessem da história de vida de um dos
pioneiros da comunidade. Ela era considerada pelas mulheres que entrevistei como um ícone de resistência e de defesa contra as atrocidades cometidas no período. Enfrentava sem medo as autoridades, como ela mesma relembrava: “E fazia-me valer. Quantas vezes o Ely Machado e os
policiais ameaçaram bater-me, por minhas reclamações justas. Mandavam
calar a boca, mas eu falava tanto mais. E ninguém pôs a mão em mim”.
Logo após, comenta: “Por diversas vezes me intimaram a acompanhá-los
à noite para a delegacia a fim de dar depoimento ou prestar informações
– Nunca fui de noite” (Heinen, 1997, p. 179-180).
Marlene de Fáveri, em seu livro Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina, afirma que “silenciar:
era o verbo para se protegerem de denúncias e problemas com a polícia
local...” (Fáveri, 2004, p. 114). De uma forma bastante peculiar, muitas
pessoas foram obrigadas a não se expressar verbalmente, porque o único
idioma que conheciam, alemão ou italiano, não poderia ser utilizado. Era
mais do que uma censura, era o que Eni Puccinelli Orlandi define como
“silêncio fundador” (Orlandi, 1995, p. 23-24). Silêncio, alerta a autora, tão
ambíguo quanto as palavras, já que se produz em condições específicas
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que constituem o seu modo de significar. E, além disso, “impor o silêncio não é calar o interlocutor, mas impedi-lo de sustentar outro discurso”
(Orlandi, 1993, p. 105).
É interessante observar que as táticas usadas para delação ou vigilância eram idênticas em todas as regiões do estado. Marlene de Fáveri
observa, na fala de Maria Dallabrida, de Rio dos Cedros, como estas se
davam inclusive nos espaços privados (o que é similar ao que disseram as
nossas interlocutoras):
Dava medo, porque qualquer pessoa que falasse uma palavra em
alemão, italiano, pronto era preso! E tinha pessoas que espionavam de noite, escutavam na janela para ouvir a conversa. Lá na
nossa região tinha o Inspetor de Quarteirão, e ele entregava todos.
Tinha um vizinho que também espionava (Fáveri, 2004, p. 114).

Retornando à nossa região de pesquisa, Ledvina Michels, que migrou ainda criança junto com os pais, João Albino Finger e Verônica Rech
Finger, em 1928, como uma das três primeiras famílias provenientes de
Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, a aportar em Porto Novo, recorda:
Aqui também, na cidade, as polícias andavam de noite sempre,
sempre perto das casas. Uma vez eu estava doente, você sabe
como era a nossa casa, a gente tinha que ir primeiro na área, daí
passava pelo corredor e só então na sala, eu estava doente, e me
fiz um chá, e daí uma pessoa parou na janela, espiando. E o meu
irmão veio da casa da namorada dele e viu isto, e quando ele
chegou perto de casa meu irmão viu, era um policial ele queria
levar o meu irmão preso. Então o meu irmão disse assim: – “Oh
Pai”, meu pai pulou da cama, pegou o revólver e foi para fora e
então ele se ajoelhou na frente do meu pai e pediu perdão (Michels,
1998).

Outra pessoa que se lembra dessa invasão de privacidade e de imposição de censura é Elvira Clara, nascida no Brasil, cujos pais, Arnoldo
e Clara Engel, emigraram da Alemanha em 1926. Durante o Estado
Novo, a família residia em Joaçaba. Ela descreve a questão do controle da
seguinte forma:

07-Eunice Nodari.p65

171

10/4/2010, 09:02

172

NODARI, Eunice S. A dor do esquecimento: as marcas da ditadura Vargas no Oeste de Santa Catarina.

Pois os filhos desses alemães que moravam aqui, ninguém mais
falou alemão, não falavam porque as crianças não podiam... não
abriam nem a boca para falar, porque se viesse alguém e escutava
já mandava prender. Então as crianças falavam o português mesmo e se os velhos não sabiam, não falavam, ficavam mesmo quietos ou explicavam assim, através de gestos, ou escreviam, cochichavam dentro de casa... Muitas famílias tinham o porão e era
escutado se eles falavam (Nering, 1996).

Competia às mulheres a vigilância sobre as crianças para que não
falassem alemão. Se não soubessem a língua portuguesa, evitavam sair em
locais públicos e, mesmo dentro de casa, também tinha de haver controle, como pudemos constatar nas diferentes falas das nossas interlocutoras.
Mulheres corajosas e seguras de si acabavam enfrentando a situação
com firmeza e convicção, como nos mostra Diva Lambert Scheufele, que
em 1924, aos 11 anos de idade, migrou com os pais do Rio Grande do
Sul para o município de Joaçaba:
A Gisela tinha sete anos e, não, a Gisela tinha cinco anos e o
Günter três e só sabiam falar alemão. Daí o Opa ia passear com
eles daí ele voltou, não posso mais sair, porque o Günter falava
alto e queria saber tudo, né? Mas eu nunca tive medo, porque eu
disse pra muitos: eu falo alemão quando eu quero, sou brasileira,
nasci aqui e o nosso governo agora quer exigir que nós falemos
brasileiro, ponha primeiro escola e nos ensina, depois pede. Ninguém me respondeu. Aqui ficou só ele, o velho Ristoff, e o velho
Klich. Não foram presos não sei por que, mas tinham as malinhas
prontas (Scheufele, 1996).

Aspectos antes considerados banais, como fazer compras usando a
língua alemã ou italiana, estavam se tornando momentos de aflição para
aquelas que não sabiam a língua portuguesa. Em alguns momentos dependia de negociação com as autoridades, de acordo com o grau de influência do comerciante:
Eu trabalhava na firma Bonato, naquela época, e eu tive licença
para falar o alemão, porque tinha bastante colono que vinha fazer
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compras e não sabiam o português. Então o Bonato foi na delegacia, tirou uma licença para uma das caixeiras poder falar a língua alemã e pôs em cima assim em frente da porta do escritório,
que a caixeira assim, pode falar, não gritar no balcão, mas conversar com elas o que gostariam de comprar (Nering, 1996).

A cobrança por parte de diferentes autoridades, mesmo não policiais, acontecia frequentemente, em especial nas sedes dos municípios, onde
havia um controle maior, como no caso comentado acima, cujo desfecho
foi lembrado por Elvira Clara:
[...] Chegou até um senhor no balcão, coletor aqui da cidade, e
perguntou para mim: “menina, você não sabe que é proibido falar alemão? Digo: sei que é proibido, mas eu posso falar com o
freguês aqui. Não pode não, diz ele. [...] Então o senhor vai comigo até o escritório e esclarece com o senhor Orestes Bonato [...]
Aí ele se desculpou e eu continuei falando, mas só ali no balcão e
bem baixinho, o que era necessário (Nering, 1996).

É interessante analisarmos aqui não somente a recriminação e a cobrança do coletor da cidade devido ao emprego da língua alemã, mas também as medidas paliativas encontradas pela sociedade, nesse caso específico, pelo comerciante, de origem italiana, que, com o apoio do poder
público municipal, para não perder a sua clientela, conseguiu uma licença
para o emprego da língua alemã no interior da sua loja dentro de parâmetros de discrição e sem alardes.
O controle sobre a vida privada das pessoas residentes nas áreas
mencionadas era quase por completo. As horas de lazer deixaram de existir da forma que eram antes, tendo em vista que a vigilância sobre essas
pessoas era de 24 horas. Ledvina recorda: “– Na cidade, eu morava naquela vez na cidade, lá de noite um rapaz não podia sair mais, nem podia
mais visitar a namorada, eles pegavam...” Mas para as jovens mulheres era
ainda mais complicado: “Mas aqui na cidade as meninas não podiam mais
ir no baile...”
Questionamos se era porque não falavam português, e a resposta
dada deixa claro o que estava acontecendo: “Não é por causa disso. Era
por causa dos soldados eles pegavam elas e não soltavam mais e o namo-
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rado ficava olhando...” (Michels, 1998). Restava a elas permanecerem em
casa abrindo mão de seus momentos de lazer em comunidade. Já haviam
abandonado canções, rezas, danças, e quem sabe amores que não se concretizaram por falta de convívio.
Mais adiante, Ledvina relembra que: “Nem podia mais falar alemão
em casa...” E quando a questionamos como faziam, ela respondeu: “Não
falava nada, ficavam quietos. Onde nós morávamos na cidade a estrada
passava que nem aqui, nós tínhamos que ficar quietos...” (Michels, 1998).

Considerações finais
Este trabalho teve como ponto de partida os relatos de mulheres de origem
alemã que vivenciaram o Estado Novo no Oeste de Santa Catarina e lembram o que esse período representou na vida delas e da sua comunidade.
A repressão psicológica, muitas vezes, pode parecer sutil e aparentemente não deixar marcas profundas. Esse não é o nosso entendimento,
porque para as pessoas que viveram no período de institucionalização de
uma memória pública nacional, em detrimento da memória individual e
local, significou a perda de muitas coisas que lhes eram caras e que não
retornam mais, a tal ponto de muitas das mulheres terem deixado essas
lembranças no fundo do baú, que só vieram à tona quando provocadas a
lembrar. E a exclamar: “Deus este tempo era difícil, se as pessoas hoje
soubessem... como isto aconteceu...” (Dietz, 1998).
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Resumo: A criação de uma memória pública nacional durante o governo Vargas
no Oeste de Santa Catarina coincidiu com o período de colonização da região por
imigrantes e migrantes de origem alemã e italiana. Por meio da metodologia da
História Oral, registraram-se histórias de vida de mulheres que vivenciaram o período, dando um novo enfoque ao tema. Até então, permaneciam nas lembranças
e nas marcas do tempo, como é relatado por elas. Tal momento histórico dificultou que as etnias recém-instaladas estabelecessem referenciais rígidos de sua
cultura étnica, levando-as muito mais a um processo de renegociação da etni
cidade, deixando de lado valores sociais e culturais que lhes eram caros.
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Palavras-chave: memória pública; ditadura; imigrantes alemães e descendentes;
mulheres.
Pain of forgetfulness: the marks of President Vargas Dictatorship in the
West of Santa Catarina
Abstract: A national public memory was constructed during the Government of
President Vargas at the same period that Germans, Italians and descendants were
settling in the West of the State of Santa Catarina. Through the methodology of
Oral History were made interviews with women about their memories of the period, showing a new focus to this issue in history. They remember points that were
only in their memories and resting on the marks of their lifetime. As a consequence of the special historical context these ethnic groups could not make visible their ethnic identity, the moment called for a renegotiation of the group’s
ethnicity, leaving aside important social and cultural values of their lives.
Keywords: public memory; dictatorship; German immigrants and descendants;
women.
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EVOLUÇÃO DO USO E VALORIZAÇÃO DAS ESPÉCIES MADEIRÁVEIS DA FLORESTA DOC
ESTACIONAL DECIDUAL DO ALTO-URUGUAI, SC
USES AND VALUATION EVOLUTION OF THE TIMBER SPECIES FROM THE BRAZILIAN SEMI-EVERGREEN FOREST OF ALTO-URUGUAI, SC
Ademir Roberto Ruschel1 Eunice Sueli Nodari2 Miguel Pedro Guerra3 Rubens Onofre Nodari4
RESUMO
Com base nas informações coletadas em 41 entrevistas feitas junto a madeireiros, ex-madeireiros e
colonizadores, determinou-se quais as espécies potencialmente madeiráveis, o valor de uso e a valorização
econômica das espécies madeiráveis para os remanescentes da Floresta Estacional Decidual na região do
Alto-Uruguai, SC, desde o início da colonização daquela região. A diversidade de espécies florestais de uso
madeirável conhecida popularmente na região foi de 63 espécies. Contudo, em termos de dominância esse
grupo reduz-se a 15 espécies. A maior dominância foi observada para as espécies Apuleia leiocarpa,
Parapiptadenia rigida, Balfourodendron riedelianum, Nectandra megapotamica, Patagonula americana,
Luehea divaricata, Cedrela fissilis, Ocotea diospyrifolia, Holocalyx balansae, Myrocarpus frondosus,
Cabralea canjerana e Peltophorum dubium. As espécies de maior valor comercial foram Cordia trichotoma,
Cedrela fissilis, Myrocarpus frondosus e Balfourodendron riedelianum. Já Schefflera morototoni, Aralia
warmingiana, Machaerium stipitatum, Chrysophyllum marginatum e várias espécies da família Lauraceae
apresentaram, no decorrer do tempo, incremento no uso e na comercialização. O valor de uma espécie é
condicionado tanto pela qualidade quanto pela quantidade ofertada. Em geral, verificou-se uma evolução no
valor das espécies bem como na indústria madeireira que utilizou várias maneiras para se adaptar às
demandas desses produtos florestais.
Palavras-chave: recursos genéticos, diversidade de espécies, usos da madeira.
ABSTRACT
Species identification and their market value and price evolution since the colonization time of the
remnants of the Brazilian Semi-Evergreen Forest (Floresta Estacional Decidual do Rio Uruguai) for
potential timber production was assessed through 41 questionnaires, applied to timbermen and settlers from
the surrounding region. The diversity of species for timber production commonly known by the people
reached 63. From the 15 predominant species is relevant to mention Apuleia leiocarpa, Parapiptadenia
rigida, Balfourodendron riedelianum, Nectandra megapotamica, Patagonula americana, Luehea divaricata,
Cedrela fissilis, Ocotea diospyrifolia, Holocalyx balansae, Myrocarpus frondosus, Cabralea canjerana and
Peltophorum dubium. The species with the highest commercial value were: Cordia trichotoma, Cedrela
fissilis, Myrocarpus frondosus and Balfourodendron riedelianum. Data from the interviews suggest that
several species from the Lauraceae family and Schefflera morototoni, Aralia warmingiana, Machaerium
stipitatum, Chrysophyllum marginatum had an increment in use and commercial value during the last 15
years. Changing in the commercial value of a species was pointed out as due not only to the timber quality
but also to the amount of the timber availability. Overall, it was detected that the species values changed
across time and that the timber industry found several ways to adapt to the demands of forest products.
Key words: genetic resources, species diversity, timber uses.
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INTRODUÇÃO
A ocupação sistemática das terras do oeste catarinense ocorreu entre as décadas de 1920 a 1960.
Após o acordo conhecido como a “Questão do Contestado”, assinado entre os governos do Paraná e de Santa
Catarina em 1917, esse último estabeleceu uma organização administrativa na região do Contestado, pela
criação de quatro municípios, entre eles Chapecó cuja área de 13.958 km 2 incluía os atuais municípios
localizados a oeste. O governo, para garantir a posse definitiva das terras, entregou a colonização às
companhias colonizadoras, pertencentes, em sua maioria, a empresários do Rio Grande do Sul. Competia a
elas pôr em prática a opção de uma migração dirigida a grupos específicos, imigrantes alemães e italianos e
descendentes das etnias estabelecidos no Rio Grande do Sul onde já haviam demonstrado a capacidade de
colonizar e haviam-se mostrados ordeiros e trabalhadores. Essas etnias foram as principais responsáveis pelo
povoamento do oeste de Santa Catarina (Nodari, 1999).
Tais etnias ocuparam então a Floresta Estacional Decidual, tipologia dominante naquela região,
cujas categorias de uso da maior parte das espécies vegetais, segundo Chazdon et al. (1999), enquadram-se
como recursos de valor medicinal (36,4%) ou madeirável (25,5%). Isso é relevante, porque, no Brasil, a
maior parcela da população encontra, nos produtos de origem natural, a principal fonte de recurso
terapêutico (Di Stasi, 1996).
Todas as terras ocupadas pelos migrantes eram lotes de pequena e média propriedade. Um fenômeno
que se inicia com a vinda desses colonos, no aspecto econômico, foi o ciclo de extrativismo vegetal, em que
as madeiras nobres eram extraídas ou pelas companhias colonizadoras ou pelos próprios colonos,
dependendo do tipo de contrato. As principais espécies de madeira exploradas desde o início da colonização,
eram Cedro, Louro, Cabreúva e Pinheiro. Estas foram extraídas, sobretudo, em áreas de fácil acesso ao rio
Uruguai onde as toras formavam balsas que eram transportadas rio abaixo rumo à Argentina.
O uso do recurso florestal madeirável representou, por um período considerável do século passado, a
principal atividade econômica para o estado de Santa Catarina. No início da década 40, a madeira
representou mais de 20% do valor total das exportações do Estado, gerando muitos empregos diretos e
indiretos e possibilitando o desenvolvimento de muitos municípios (Thomé, 1995). Posteriormente, no
período de 1950-1960, a madeira representou 50% do volume exportado no estado de Santa Catarina (Reitz
et al., 1978).
As estimativas do IBGE (1990), segundo o censo realizado no final de década de 1970 e início dos
anos 80, revelaram a existência de apenas 4,25% da cobertura original, o que ainda foi reduzido
posteriormente para menos que 3% (Fundação SOS Mata Atlântica, 1998). Anteriormente, outra estimativa
era ainda mais pessimista: 1,62% (IBDF, 1984). Esses números mostram claramente que a Floresta
Estacional Decidual, tida como a mais rica tipologia em número de espécies madeireiras, é um dos
ecossistemas mais devastados no estado de Santa Catarina, com o agravante de não existir nenhuma reserva
legal dessa tipologia no Estado. Por outro lado, a atividade extrativista de madeira de lei, nessa tipologia
florestal, que foi praticada, no inicio, pelos colonizadores, visando à implantação da agricultura e pecuária,
está atualmente sendo freada pela legislação ambiental, o que garante, em parte, a manutenção dos
remanescentes florestais da região. No entanto, a exploração clandestina e as alterações na legislação
ambiental ainda ameaçam esse ecossistema.
Com a intensa exploração, era de se esperar uma modificação na paisagem bem como uma alteração
na disponibilidade de recursos florestais. Assim, nossa hipótese de trabalho é de que as espécies de alto
valor comercial, exploradas no passado, estão escassas e que isso permitiria a valoração dos demais
recursos. Além disso, é possível que a atual escassez dos recursos, inicialmente explorados, proporcionaria a
exploração não só de outras espécies madeireiras, mas também de outros tipos de recursos genéticos cuja
multiplicidade dependeria do grau de diversidade genética. Então, há a necessidade de avaliar não só a
riqueza de espécies, mas também a densidade delas nos fragmentos restantes, para estabelecer suas relações
com o valor dessa floresta.
Embora a região tenha sido visitada e descrita por naturalistas como Rambo, Lindman e Klein, não
foram encontrados os inventários floristico e florestal pré ou pós-colonização. Existe também disponível
documentação compilada de diversas fontes (exemplo: Bellani, 1996) a respeito do valor de cada tipo de
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madeira serrada para diferentes épocas e localidades. Contudo, pouca documentação a respeito da madeira
antes de chegar nas serrarias. Dessa forma, a identificação das espécies que foram exploradas no passado e
as que são exploradas atualmente bem como a evolução dos preços destes produtos, por meio de entrevistas
com pessoas ligadas ao setor, pode revelar não só a estimativa da riqueza e da densidade das espécies
existentes de maior importância, mas também a mudança na valoração, mais especificamente, daquelas que
anteriormente não apresentavam valor econômico.
Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de uso madeireiro da Floresta Estacional
Decidual do ecossistema do Alto-Uruguai e estudar os usos e a sua valoração econômica.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na região do Extremo Oeste de Santa Catarina, localizado na região que
abrange os Municípios de São Miguel do Oeste, Descanso, Iporã do Oeste, São João do Oeste e Itapiranga. A
região é compreendida pela Floresta Atlântica tipo Estacional Decidual (IBGE, 1990). Denominou-se
espécie madeirável exclusivamente aquela que apresentasse valor madeireiro para a região estudada. Tais
informações foram pré-estabelecidas com base bibliográfica e, posteriormente, confirmadas pelo
conhecimento tradicional, com base em entrevistas com pessoas envolvidas com o setor. As estimativas da
valoração econômica, uso e densidade das espécies madeiráveis foram obtidas com base em 41 entrevistas
junto aos madeireiros (13), ex-madeireiros (8) e colonizadores e seus descendentes (20) da região para os
quais serão utilizadas as abreviaturas Mad, Ex-Mad e Col respectivamente. As perguntas priorizaram a
obtenção das informações referentes às espécies de valor madeirável que ocorriam na região como
freqüência, densidade, volumetria, uso e comércio. A elaboração das questões foi feita com base nas
informações sobre a composição florística da região, feita anteriormente por Lindman (1974), Rambo
(1956), Reitz et al. (1964; 1978), Klein (1972), IBDF (1984), Siqueira (1982), Brack et al. (1985), Dias et
al. (1992), Carvalho (1994) e Lorenzi (1998). Os dados coletados foram processados em planilhas
eletrônicas para a obtenção das estimativas de freqüência, densidade e valor de uso das espécies
madeiráveis. Dentro de cada categoria de entrevistados e para cada variável analisada, foram ordenadas as
dez espécies madeiráveis com maior e menor densidade e valor comercial, com base na freqüência de
respostas. As estimativas sobre o valor comercial da madeira serrada das diferentes espécies foram
agrupadas por classe de espécies com base na similaridade de valor. Dessa maneira, as respostas sobre o
valor comercial foram enquadradas em quatro classes (I a IV) de tal forma que o maior preço foi atribuído
para as espécies agrupadas na classe I e as de menor preço na classe IV.
RESULTADOS
Descrição da atividade madeireira
A atividade madeireira na região que é característica de pequenas empresas madeireiras, teve início
na década de 1930, foi crescente nas décadas posteriores, com uma rápida ascenção na década de 60. Essa
última fase foi a de maior tecnificação do setor, impulsionada pela entrada da serra-fita movida à energia
elétrica. O setor madeireiro continuou crescente até o final da década 70, época que faz parte do período de
maior desmatamento da região que se estendeu até meados da década de 1980, segundo os entrevistados,
justamente o período auge da tecnificação do setor. Seguiu-se então o declínio ou até extinção de várias
madeireiras na região.
As madeireiras representaram praticamente as únicas indústrias na região e os colonizadores
utilizaram a derrubada da floresta como forma de liberar o uso da terra para a agropecuária. Forneciam as
toras e as madeireiras, em troca, forneciam madeira beneficiada para os colonizadores construírem as suas
casas ou demais instalações agropecuárias. No início da colonização, por causa das condições de baixa
tecnificação da extração, transporte e beneficiamento das toras, a produtividade era baixa e muito do recurso
madeirável florestal era desperdiçado. Além disso, após a derrubada, os recursos florestais remanescentes
eram queimados ou apodreciam. Para a extração, usava-se o machado ou a serra-manual. O transporte dava-se por tração animal e a serragem da madeira era feita pela serra denominada pelos madeireiros da região de
pica-pau, movida à roda d'água ou tanque a vapor. Dessa maneira, exploravam-se apenas as árvores que
apresentavam diâmetros maiores de 50 cm, com fustes retos e sadios, bem como as espécies madeiráveis de
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alto valor. Segundo os madeireiros, até aproximadamente 1975, as árvores cujo fuste fosse inferior a 40 cm
de diâmetro não eram exploradas (Tabela 1).
TABELA 1: Época de início e término, modalidades de exploração e período de maior desflorestamento das
atividades madeireiras na Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 1: Periods, exploitation modalities and period of upmost deforestation of timber activities in the
Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Descrição da Atividade Madeireira
Período (ano)
Freqüência Relativa
Período de início da atividade empresarial madeireira
1932-1942
5,9
1942-1952
11,8
1952-1962
17,6
1962-1972
52,9
1972-1982
11,8
Período de término da atividade empresarial madeireira
1984 -1994
29,4
Modalidades
Substituição corte manual pela moto-serra
1966-1972
100
de
Substituição serra-pica-pau pela serra-fita
1965- 1970
25
1971-1975
25
exploração
1976-1980
25
1981-1985
25
Periodo de maior desflorestamento
1970-1985
100
Por um bom período, 15 eram as espécies exploradas para fins madeireiros em cada localidade.
Porém, na região como um todo, o número de espécies exploradas era de, aproximadamente, 20. Estas
estavam diretamente relacionadas ao seu valor de uso e também à sua densidade (Tabela 2).
Em meados de 1965, foram introduzidas a serra-fita movida à eletricidade e a moto-serra (Tabela 1).
Já no final da mesma década, esses equipamentos, auxiliados por trator guincho e caminhão transportador de
toras, se tornaram novidades entre as indústrias madeireiras. No início da década de 80, as serra-fitas já
haviam substituído todas as tradicionais serras pica-pau. Essa substituição quadruplicou a produção de
madeira serrada por serraria, pois com o uso da serra pica-pau eram serradas, aproximadamente, 88 m 3 de
madeira por mês e com o uso de serra-fita esse volume passou aproximadamente para 354 m 3/mês. O
contraste com a atualidade é expressivo: a produtividade dessas madeireiras diminuiu em mais de 60% (150
m3/mês) e as espécies exóticas representam mais de 70% deste volume.
Até 1975, as madeireiras selecionavam as árvores com diâmetros superiores a 40 cm. Tais árvores
geravam, em média, 1 m3 de madeira serrada. Tomando-se a média de madeira serrada por hectare, que foi
de 43 m3, uma única madeireira com serra pica-pau era responsável pela exploração de dois hectares por
mês, valor esse que passou para oito com o uso da serra-fita.
Atualmente, o setor madeireiro daquela região passa por um período muito crítico, o que levou cerca
de 30% dessas empresas a desistirem da atividade ou a migrarem, nesse caso, transferindo-se às regiões
centro-oeste ou norte do País. Assim, muitas dessas empresas remanescentes no oeste de Santa Catarina
instalaram filiais nessas novas regiões, de onde, também possibilitam a continuidade das empresas matrizes
que atuam praticamente como beneficiadoras e revendedoras da madeira do norte.
O forte declínio da atividade madeireira na região explica-se, sobretudo, pela escassez do recurso
florestal nativo que foi drasticamente reduzido. Além disso, atualmente está proibida a exploração (Decreto
750, de 10/02/1993; Resolução n. 001, de 31/01/1994). Por outro lado, o reflorestamento na região em
tempos passados foi inexpressivo. Daí a inexistência de matéria-prima em abundância. Uma terceira razão é
a concorrência das madeiras provenientes do norte do País. Essa realidade caracterizada pela
insustentabilidade do setor madeireiro imprime à atividade o caráter nômade e insustentável que ainda segue
em direção às novas fronteiras florestais no Brasil.
Espécies madeireiras
O conhecimento popular levantado nas entrevistas reconheceu 63 espécies madeiráveis, sendo 44
delas mencionadas pela maioria dos informantes (Tabela 2). As outras 19 espécies foram reconhecidas
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TABELA 2: Espécies de valor madeirável sem restrição de uso, conforme denominação popular e provável
denominação científica da Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 2: Species with timber value without constraint of use, according to popular designation and
probable scientific name from Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Família
Apocynaceae
Araliaceae
Bignoniaceae

Boraginaceae

Caesalpinaceae

Erythroxylaceae
Lauraceae

Meliaceae

Mimosaceae

Moraceae
Papilionaceae

Polygonaceae
Rosaceae
Rutaceae

Sapindaceae

Sapotaceae
Tiliaceae
Verbenaceae

Provável Espécie Científica
Aspidosperma parvifolium DC.
Schefflera morototonii ( Aubl.) Maguire, Steyermark et Frodin
Jacaranda micrantha Cham.
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Cordia ecalyculata Vell.
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Steud.
Patagonula americana L.
Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbride
Holocalyx balansae Micheli
Peltophorum dubium (Spreng.) Taubert
Erythroxylum deciduum A. St. -Hil.
Nectandra grandiflora Nees et Mart. Ex Nees
Nectandra lanceolata Nees et Mart. Ex Nees
Nectandra megapotamica (Spreng) Mez
Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez
Ocotea puberula (A. Rich.) Nees
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela lilloi C.de Candolle
Cedrela fissilis Vell.
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
Albizia edwallii (Hoehne) Barnely et J. Grimes
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
Maclura tinctoria (L.) Don ex Steudel
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Lonchocarpus campestris Mart. Ex Benth.
Lonchocarpus muhlbergianus Hassler
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Machaerium paraguariense Hassl,
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.
Machaerium stipitatum Vogel
Myrocarpus frondosus M. Alemão
Ruprechtia laxiflora Meissner
Prunus sellowii Koehne
Baulfourodendron reidelianum ( Engl.) Engl.
Helietta apiculata Benth.
Zanthoxylum rhoifolium L.
Cupania vernalis Cambess.
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.
Matayba elaeagnoides Radlk.
Chrysophyllum marginatum (Hook. et Arn.) Radlk.
Luehea divaricata Mart. et Zucc.
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold.

Nome Comum
Piquiá
Caxeta, mandiocão
Caroba
Ipê-amarelo
Ipê-roxo, ipê-preto
Louro-branco
Louro, louro-pardo
Guajuvira
Grápia
Alecrim
Canafístula
Concon
Canela-amarela
Canela-amarela
Canela-preta/merda
Canela-loura/pinha
Canela-sebo
Canjerana
Cedro
Cedro
Angico-branco
Angico-branco
Timbaúva
Angico-vermelho
Tajaúva
Farinha-seca, marmeleiro
Rabugio, rabo-de-bugio
Rabugio
Rabugio
Rabugio
Rabugio-amarelo
Canela-brejo
Cabreúva
Marmeleiro
Pessegueiro-brabo
Guatambú
Canela-veado
Mamica-de-cadela
Camboatá
Maria-preta
Camboatá-branco
Vassourinha
Açoita, açoita-cavalo
Tarumã

por uma minoria dos informantes (Tabela 3). O número de espécies apresentadas é uma estimativa que deve
ser tomada com cautela, pois o conhecimento popular, muitas vezes, toma um mesmo nome para espécies
científicas diferentes, observando-se também o contrário, o que de fato ocorreu principalmente com o grupo
das espécies pertencentes às famílias das leguminosas e lauráceas. Como exemplo, pode-se observar que
várias espécies foram denominadas simplesmente como canela, ou então, a denominação era baseada em
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alguma característica relacionada com a cor, cheiro ou textura da madeira.
TABELA 3: Espécies de valor madeirável restrito, conforme denominação popular e provável denominação
científica na Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 3: Species with restrict timber value, according to popular designation and probable scientific
names from Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Família
Anonaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Bombacaceae
Euphorbiaceae

Ebenaceae
Flacourtiaceae
Myrtaceae

Papilionaceae
Sapotaceae
Rutaceae
Simaroubaceae
Styracaceae

Provável Espécie Científica
Rollinia rugulosa Schltdl.
Rauvolfia selollowii Müll. Arg.
Aralia warmingiana (March.) J. Wen
Chorisia speciosa A. St. -Hil.
Alchornea sidifolia Müll. Arg.
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax.
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. et Endl.
Sebastiania brasiliensis Spreng.
Diospyros inconstans Jacq.
Casearia sylvestris Sw.
Eugenia pyriformis Cambess.
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legr.
Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel
Erythrina falcata Bentham
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. et Eichl.) Engl.
Pilocarpus pennatifolius Lem.
Picrasma crenata (Vell.) Engl.
Styrax leprosus Hook. et Arn.

Nome Comum
Araticum
Pau-para-tudo, pau-amargo
Cinamão-do-mato, carobão
Paineira, algodoeiro
Tapiá, canela-raposa, "Fass-canelle"
Tapiá, canela-raposa, "Fass-canelle"
Leiteiro
Canemuçu
Branquilho
Fruto-do-jacu
Guaçatonga, chá-de-bugre
Uvaia
Guabiju
Jabuticabeira
Corticeira
Passos-de-anta/ caxeta-amarela
Pau-canzil
Quina
Pau-de-remo, carne-de-vaca

As espécies que apresentaram maior densidade para a região foram respectivamente: grápia, angicovermelho, guatambu, açoita-cavalo, canela-loura, guajuvira, alecrim, canela-pinha, cabreúva e canjerana
(Tabela 4). Embora a lista das 10 espécies de maior densidade não foram as mesmas para as diferentes
TABELA 4: Freqüêcia de respostas (%) sobre as espécies de valor madeirável de maior densidade na
Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 4: Frequency of answers (%) about the species with timber value of highest densities from
Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Categoria de Entrevistados
Nome Comum
Total
Colonizadores
Madeireiros
Ex-madeireiros
n = 20
n = 13
n=8
Grápia
Angico-vermelho
Guatambu
Açoita-cavalo
Canela-loura
Guajuvira
Alecrim
Cedro
Canela-pinha
Cabreúva
Canjerana
Canafístula
Maria-preta
Rabugio
Pessegueiro-brabo
Em que: n = tamanho da amostra.

100
95
85
80
75
70
80
55
60
70
75
40
65
30
30

100
100
92
85
92
92
69
77
92
69
38
62
46
69
38

100
100
88
88
75
75
63
63
38
50
75
63
38
50
63

100,0
98,3
88,3
84,3
80,7
79,0
70,7
65,0
63,3
63,0
62,7
55,0
49,7
49,7
43,7
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categorias de entrevistados, as sete primeiras citadas são comuns e as que ocorreriam em maior freqüência.
Embora as espécies, alecrim, canela-pinha, canjerana e cabreúva na freqüência geral das entrevistas
aparecem entre as 10 espécies de maior densidade, estas não foram as mais freqüentes em, pelo menos, uma
das categorias de entrevistados. Nesse caso, tais espécies foram substituídas por uma das seguintes espécies:
cedro, maria-preta, canafístula, rabugio, vassourinha, canela-amarela e pessegueiro-brabo.
TABELA 5: Freqüência de respostas (%) sobre as espécies madeiráveis de baixa densidade na Floresta
Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 5: Frequency of answers (%) about the species with timber value of lowest densities from
Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Categoria de Entrevistados
Nome Comum
Total
Colonizadores
Madeireiros
Ex-madeireiros
n = 20
n = 13
n=8
Timbaúva
94
85
86
88,3
Caxeta, madiocão
89
92
71
84,0
Caroba
78
100
71
83,0
Angico-branco
83
69
86
79,3
Mamica-de-porca
78
69
86
77,7
Piquiá
70
69
88
75,7
Terramão
75
54
88
72,3
Camboatá
70
46
100
72,0
Marmeleiro
70
46
100
72,0
Canela-brejo
70
54
88
70,7
Corticeira
85
31
88
68,0
Louro-pardo
65
38
88
63,7
Guabiju
60
46
75
60,3
Tajaúva
40
62
75
59,0
Canela-veado
60
38
75
57,7
Canela-amarela
65
31
75
57,0
Concon
75
46
50
57,0
Ipê-roxo
20
69
63
50,7
Em que: n = tamanho da amostra.

Para as espécies madeiráveis citadas com baixa freqüência na região, sobressaíram-se timbaúva,
caxeta, caroba, angico-branco, mamica-de-porca, piquiá, terramão e várias outras (Tabela 5). Contudo,
observa-se que há diferenças nas quantidades de vezes que uma espécie foi citada, quando se comparam as
categorias de entrevistados (exemplo: do ipê-roxo, com frequência de 20% entre os colonizadores e 69%
entre os madeireiros). Essa discrepância pode ter sido afetada pela diferença nas densidades dessas espécies
e pela falta de profundo conhecimento dos entrevistados sobre a fitossociologia da floresta na região.
As espécies apontadas com o maior número de usos foram respectivamente: cabreúva, canela-loura,
louro, cedro, pinheiro, guatambu e por outro lado, entre as que apresentaram apenas um tipo de uso, podem
ser mencionadas, a corticeira, terramão, canela-veado e 10 outras (Tabela 6). As espécies que apresentaram
menor número de usos, apresentaram também baixas freqüências nas citações dos informantes, com exceção
de terramão, caroba e canela-do-brejo.
Dessa forma, eram utilizadas, pelo menos, 13 espécies como madeireiras cujos usos se destinavam
para madeira quadrada, assoalho, móveis, tabuado, ripado e foro. Para cada um destes e dos demais usos
mencionados na Tabela 6, pelo menos havia a possibilidade de utilização de três espécies.
Das cinco espécies de maior valor de uso e comercial, quatro espécies (cedro, louro-pardo, cabreúva
e guatambu) foram as mais freqüentemente citadas em todas as categorias dos entrevistados (Tabela 7). Por
outro lado, pinheiro e ipê-roxo, foram espécies reconhecidas por todos como de alto valor madeireiro.
Contudo, por causa da distribuição restrita destas, elas ficaram em desvantagem na classificação por
freqüência na valoração, sobressaindo-se as demais espécies mais freqüentes na região.
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Número de
Usos

Canga

Gamelascoxos
Chassis-carroça

Caboferramenta
Barril

Raio-deRodado
Engrenagem

12
16
60
68
52
24
12
20
4
4
4
4
4
13

Mata-juntas

24
44
12
48
16
44
16
32
4
4
8
4
40
13

Caixa-carroça

16
24
8
36
32
20
92
36
12
20
8
28
40
76
8
15

Telhados

20
16
56
84
32
28
12
4
8
4
4
4
28
96
15

Aberturas

Forro

96
16
16
12
40
100
4
68
4
76
8
4
12
4
28
4
16

Pranchas

Ripados

21
13
29
13
42
33
83
29
8
50
17
13
4
46
33
13
4
17

Palanques

Taboado

Cabreúva
Canela-loura
Louro
Cedro
Pinheiro
Guatambú
Guajuvira
Grápia
Angico
Açoita
Canjerana
Canela-pinha
Canelas
Ipês
Timbaúva
Canafístula
Tajaúva
Alecrim
Marmeleiro
Pessegueiro
Piquiá
Canela-brejo
Maria-preta
Caxeta
Canela-amarela
Louro-branco
Caroba
Rabugio
Ariticum
Angico-branco
Camboatá
Carne-vaca
Guabijú
Mamica-porca
Uvaia
Cereja
Vassourinha
Coqueiro
Canela-veado
Terramão
Corticeira
N. espécies citadas

Móveis

Espéies

Assoalho

Usos

Quadrada

TABELA 6: Freqüêcia de respostas (%) nas entrevistas com colonizadores (n = 20), madeireiros (n = 13),
ex-madeireiros (n = 8), quanto ao uso das espécies florestais na Floresta Estacional Decidual,
região do Alto-Uruguai, SC (n = tamanho da amostra).
TABLE 6: Frequency of answers (%) in the interviews with Settlers (n = 20), Timbermen (n = 13) and
Ex-Timbermen (n = 8) about the type of use of forest species from Brazilian Semi-Evergreen
Forest, Alto-Uruguai river region, SC (n = size of the sample ).

4
100
4
54

8 17 100 - 61 56 - 70 - 12
33 25 - 11 4 6
- 11
- 92 - 76 6 78 - 10
- 88 - 11 88 6 6
- 83 - 10
- 13 17 44 20 5
- 10
4 13 17 - 78 9
21 13 - 61 - 83 - 17 9
38 8 94 - 95 9
67 - 17 - 39 5
- 100 9
6
- 56 7
46 46 17 22 - 17 7
- 44 4
6
6
- 28 4
6
8
- 39 28 - 15 6
- 17 67 - 67 6
8
6
5
- 11 28 4
21 6
4
3
3
- 10 3
6 100 2
2
2
6
2
4
2
2
4
2
6 1
- 17 1
1
1
6
1
6
1
6
1
- 17 1
1
1
4
1
88 1
6
1
9 9 9 8 8 7
7 7 6 6 4 4 3
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TABELA 7: Freqüência de respostas (%) sobre as espécies mencionadas de maior valor madeirável (de
1927 a 1999), na Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 7: Frequency of answers (%) about the mentioned species with highest commercial value (from
1927 to 1999) from Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Categoria de entrevistados
Nome Comum
Média
Colonizadores
Madeireiros
Ex-madeireiros
n = 20
n = 13
n=8
Cedro
100
100
100
100
Cabreúva
90
100
100
96,7
Louro-pardo
100
100
88
96,0
Guatambu
85
92
88
88,3
Grápia
60
50
63
57,7
Pinheiro
35
54
75
54,7
Ipê-roxo
20
54
25
33,0
Em que: n = tamanho da amostra.

Entre as espécies não-exploradas comercialmente até os anos de 1970 e que atualmente apresentam
valor comercial, foram citadas mais freqüentemente a caxeta e a corticeira (Tabela 8). Diferenças de até
30% entre as respostas das categorias de entrevistados foram detectadas para seis das 13 espécies. Para as
demais houve uma concordância considerada razoável.
TABELA 8: Freqüência de respostas (%) sobre as espécies madeiráveis não-exploradas comercialmente até
os anos 1970 na Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 8: Frequency of answers (%) about the not commercially exploited species until 1970 from
Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Categoria de entrevistados
Nome Comum
Total
Colonizadores
Madeireiros
Ex-madeireiros
n = 20
n = 13
n=8
Caxeta
100
100
100
100
Corticeira
91
83
88
87
Rabugio
82
83
100
87
Mamica-de-cadela
82
50
88
71
Maria-preta
64
67
63
69
Alecrim
82
50
63
65
Camboatá
73
58
63
65
Carne-de-vaca
82
50
63
65
Vassourinha
82
42
75
65
Pessegueiro-brabo
67
67
50
63
Canela-pinha
53
56
75
59
Canela-veado
73
42
63
58
Caxeta-amarela
60
22
50
47
Em que: n = tamanho da amostra.

As informações sobre o rendimento do volume de madeira serrada, em metros cúbicos por hectare
das espécies florestais da região, revelaram uma grande amplitude: de 30 a 60 m 3/ha (Tabela 9),
provavelmente em face do reduzido tamanho da amostra utilizada. Contudo, tal discrepância também pode
ser dependente das diferenças entre os fragmentos de onde as madeiras são retiradas, pois estes podem
encontrar-se em estádios sucessionais diferenciados, além de inseridos em condições edáficas diferentes. A
média de todas as madeireiras sobre o rendimento de madeira serrada da região foi de 43 m 3/ha.
Os valores pagos por hectare florestal no passado foram fornecidos com referência ao valor do quilo
de suíno-gordo-vivo, ou sobre a percentagem sobre o montante de madeira na floresta. Em termos
comparativos, o valor pago a 1000 kg de suíno-vivo-gordo em períodos anteriores a 1990, era de R$
1.060,00 (Instituto CEPA, 1999), valor esse considerado uma estimativa, segundo alguns dos entrevistados,
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da madeira contida num hectare florestal. Os preços pagos em abril de 1999 foram tomados diretamente em
reais cuja média alcançou o valor de 897 reais (desvio padrão de 85,1) (Tabela 9).
TABELA 9: Rendimento do volume de madeira serrada por hectare (m 3/ha ) e valor pago por hectare em
abril de 1999 (R$/ha), na Floresta Estacional Decidual, região do Alto-Uruguai, SC.
TABLE 9: Volume yield of sawnwood per hectare (m3/ha) and value paid per hectare in April of 1999
(R$/ha) of species from Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river region, SC.
Madeireiras
m3/ha
R$/ha
A
60
750
B
50
750
C
42
840
D
30
850
E
55
870
F
35
900
G
45
900
H
50
950
I
35
950
J
36
1.000
K
35
1.000
L
40
1.000
Média
43
897
Desvio-padrão
8,9
85,1
Em 1940, no município de Chapecó, que abrangia a região estudada, o preço do m 3 em tora de cedro
e louro era 122$000, enquanto uma cabeça de suíno vivo tinha o valor de 90$000 (Instituto de Geografia e
Estatística, 1942). Esses dados demonstram dois importantes aspectos. Em primeiro lugar que o cedro e o
louro tinham o mesmo preço e que o valor das madeiras crescia enormemente depois que chegava à serraria.
Tomando-se 10% do volume florestal serrado, que era também um dos tipos de transação comercial
na época, bem como a média dos valores pagos em abril de 1999 por espécie (Tabela 10), obter-se-á o valor
de R$ 985,00 por hectare recebido pelo proprietário das espécies madeireiras, valor esse muito similar ao
pago em abril de 1999 pelo conjunto de espécies (Tabela 9). Um segundo tipo de negócio mencionado se
refere ao pagamento ao proprietário da terra em volume de madeira mista pelo madeireiro, volume esse que
poderia variar conforme a riqueza madeirável do remanescente florestal, o que geralmente compreendia um
volume de até 21 m3 de madeira mista por hectare florestal. Esse tipo de transação remuneraria
aproximadamente R$ 2.500,00 por hectare, estimado com base na média dos valores das espécies incluídas
na Tabela 10. Nessas estimativas se pode verificar que os preços pagos por hectare florestal não seguem um
padrão definido e dependem da riqueza madeirável e do tipo de negociação.
Em termos gerais, as informações obtidas referentes ao valor comercial do m 3 de madeira serrada
demonstraram uniformidade entre os informantes. As ressalvas que os informantes faziam foram quanto à
especificidade do preço que não é somente componente da espécie de madeira, pois a qualidade, avaliada
pelo aspecto visual (carunchado/bichado, largura e comprimento do produto) e a homogeneidade do produto
e a quantidade da oferta (em volume por espécie) agregam valor ao produto final. Um exemplo é a
comercialização da madeira mista (mistura de várias espécies), estratégia usada pelos madeireiros para
viabilizar o comércio no setor. O menor preço desta em relação a lotes homogêneos supera os problemas
decorrentes tanto da escassez como da baixa qualidade de alguns produtos florestais.
Os valores comerciais do m3 de madeira serrada das diferentes espécies foram agrupados em quatro
classes: as de maior valor classe I (R$ 353,00), e as de menor na classe IV (R$ 110,00). A classe IV
apresentou preço inferior às espécies exóticas (R$ 119,00) atualmente em cultivo (Tabela 10). O maior
número de espécies foi agrupado na classe III (26 espécies). As espécies classificadas para as classes III e
classe IV apresentaram, na grande maioria, baixa freqüência no ecossistema florestal (Tabela 5).
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TABELA 10: Classes de valor em reais (R$) da madeira serrada por grupo de espécies madeiráveis
(denominações populares) em abril de 1999 na Floresta Estacional Decidual, região do
Alto-Uruguai, SC.
TABLE 10: Classes of values in Reais (R$) of sawnwood per group of timber species (popular
designation) in April of 1999 from Brazilian Semi-Evergreen Forest, Alto-Uruguai river
region, SC.
Classe I – R$ 353,00
Açoita-cavalo
Caroba
Louro pardo
Cabreúva
Carvalho
Ipê-amarelo/roxo
Cedro
Guatambu
Piquiá
Classe II – R$ 229,00
Angico
Canafístula
Canela-amarela
Canela-branca
Canela-louro

Canjerana
Concon
Guajuvira
Grápia
Marmeleiro

Pinheiro
Tajuva
Timbaúva

Classe III – R$ 144,00
Alecrim
Angico-brano
Cabreúva-falsa
Camboatá
Canela do brejo
Canela-guaicá
Canela-pinho
Canela-veado

Canemuçu
Mamica-de-porca
Carne-de-vaca
Pessegueiro-brabo
Caxeta-amarela
Rabugio
Farinha-seca
Vassourinha
Fruta-macuco
Tarumão
Guabijú
Timbó
Loro-branco
Maria preta
Classe IV – R$ 110,00
Corticeira
Paineira
Tanheiro/canela-raposa
Leiteiro
Pau-amargo
Exóticas – R$ 119,00
Eucaliptos (Eucalyptus spp.)
Uva-japão (Hovenia dulcis Thumb.)
Pinus (Pinus spp.)
DISCUSSÃO
As mudanças tecnológicas no setor madeireiro, que ocorreram a partir da década de 1960,
ampliaram a maior devastação florestal na região do Alto-Uruguai-SC. Assim, em um curto período de
tempo (1970-85), a pujante floresta reduziu-se a poucos fragmentos que totalizavam aproximadamente
menos de 3% da cobertura original (Fundação SOS Mata Atlântica, 1998). A Floresta Estacional Decidual
passou então a se constituir na tipologia florestal mais ameaçada no Estado. Da mesma forma, nenhuma área
da Floresta Estacional Decidual está sob proteção legal de domínio público, e, no geral, os remanescentes
estão distribuídos em pequenos fragmentos, em áreas de relevo geralmente muito acidentadas.
Na região do Alto-Uruguai, no período inicial da colonização, a cobertura florestal foi de grande
importância. A floresta era utilizada como propaganda pelas companhias colonizadoras para atrair novos
migrantes e era vista como uma forma de gerar lucros para os proprietários das colonizadoras, para os
madeireiros e os próprios colonos (Nodari, 1999). O comércio dos recursos madeiráveis era inicialmente
restrito à troca das toras por madeira serrada para uso na propriedade. E, em áreas próximas ao rio Uruguai,
ocorria a exportação de madeiras, por balsas, para a Argentina. Com o aumento da demanda e os avanços
tecnológicos houve o fortalecimento do mercado madeireiro, o qual começou a pagar em moeda corrente
pelo recurso florestal.
O conhecimento popular da diversidade de espécies florestais é dado em função do valor de uso e
comercial destas. Da mesma maneira, deduz-se que o fato das espécies citadas como as mais freqüentes não
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implica dizer que estas representaram as de maior densidade. Isto justifica, em parte, a diferença observada
entre as respostas obtidas pelas diferentes categorias de informantes. Além disso, atribui-se aos
componentes do extrato florestal dominante a tendência de considerá-los superiores, uma vez que estes
proporcionavam o maior volume madeirável por planta entre todas as espécies residentes nessa floresta.
Esse fato levou os entrevistados as considerarem as mais abundantes. Da mesma forma, supõe-se que as
espécies de maior valor comercial e de uso, tais como: cedro, louro, cabreúva e guatambu, sofreram maior
pressão de exploração, com impactos negativos sobre a diversidade genética e a abundância dessas espécies
nesse ecossistema florestal.
O uso tradicional num passado muito recente, período em que tal uso se limitava à qualidade da
madeira, condicionava o comércio apenas das espécies de apreciável valor de uso. Ao contrário, atualmente,
as espécies que apresentavam restrições de uso no passado substituíram, em parte, as espécies escassas. Esse
fato é evidenciado no beneficiamento atual da madeira, na qual, muitas das espécies hoje mencionadas como
madeireiras, até os anos de 1970 não eram exploradas comercialmente. A maioria destas espécies foi
considerada de baixa densidade florestal, com exceção de alecrim, maria-preta, canela-pinha, rabugio,
pessegueiro-brabo e vassourinha que foram mencionadas como as de maior densidade. Dessa forma,
atualmente, não há restrições quanto à exploração e comércio da madeira de menor qualidade. Por outro
lado, o atual padrão de beneficiamento das espécies de alto valor destina-se para usos mais requintados, a
exemplo da indústria moveleira ou usos específicos nas construções residenciais.
Com base nas informações etnobotânicas obtidas, as espécies de maior valor apresentaram um maior
número de usos e eram as de maior densidade na floresta. Outras espécies apresentaram um pequeno número
de usos e foram relacionadas como de baixa frequência na região, revelando também um menor valor
comercial. Ainda, estas foram de conhecimento restrito para a maioria dos entrevistados. Portanto, levantase a hipótese de que o menor valor madeirável destas não pode ser atribuído somente às qualidades da
madeira, mas também à baixa densidade dessas espécies. Dessa maneira, observou-se que as espécies de
maior freqüência foram basicamente as mesmas para as diferentes categorias dos entrevistados. Isso explica
o porquê dessa maior diversidade nas respostas a respeito de espécies de baixa densidade. Ainda que muitas
dessas espécies não foram reconhecidas pela maioria dos informantes, elas são atualmente exploradas sem
grandes restrições, como por exemplo: carobão, quina, canela-raposa, canemuçu, tajaúva, guabiju,
pessegueiro-brabo, caxeta, louro-branco, leiteiro e caxeta-amarela.
Algumas espécies apresentaram densidade intermediária. Contudo estas, em sua grande maioria,
eram as mesmas consideradas como de maior densidade em nível regional, sendo apenas importante em
determinados locais como, por exemplo, as espécies rabo-de-bugio, angico-vermelho, canafístula, guatambu,
pessegueiro-brabo, vassourinha e cabreúva.
A condição tecnológica e a escassez do recurso florestal aumentaram o uso e o valor econômico de
espécies anteriormente não-usadas. Esse é o caso do coqueiro (Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.)
que era usado nas construções rurais. Já as espécies rabugio, caxeta, carobão e entre outras espécies
consideradas de madeira mole/branca, encontraram colocação no mercado somente a partir de 1970. Nesse
período, além do incremento dessas espécies no mercado madeireiro, ocorreu também um melhor
aproveitamento do recurso florestal explorado, pelo uso das plantas com diâmetro menor que 40 cm. Ainda,
com a expansão do agro-indústria na região, observou-se um incremento no uso energético, fazendo com que
partes das árvores, com diâmetros inferiores para uso madeireiro, passassem a ser comercializadas na forma
de lenha.
Da mesma maneira, as espécies guatambu e açoita-cavalo exibiram um incremento no seu valor
comercial, em razão da qualidade da madeira para uso nas indústrias moveleiras. Por outro lado, caxeta, que
até a década de 1970, foi considerada uma espécie sem valor comercial, atualmente, por causa da qualidade
da sua madeira branca e de baixa densidade, apresentou valorização ascendente, em decorrência de seu uso
crescente na indústria moveleira. De outro lado, o coqueiro, processado com facilidade em função da
aplicação de tecnologia simples (machado/cunheira), representou, no passado, a principal espécie como
fonte de ripas para telhados. Atualmente, outras espécies a substituíram nessa função, em conseqüência da
sua inadequação ao beneficiamento tecnológico.
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Dados obtidos para as espécies florestais maiores de 20 cm de diâmetro, para as tipologias florestais
do Estado, revelaram densidades de 69 árvores e volume total de 75 m 3 por hectare para Floresta Estacional
Decidual (Pélico Neto e Brena 1997), valores esses superiores àqueles obtidos neste trabalho (média de 43
m3). Parte dessa diferença pode ser explicada pela seletividade das espécies e diâmetros das árvores
exploradas naquela época.
A grande variância para o volume florestal referenciada entre as madeireiras, neste trabalho, talvez
possa ser explicada pelas diferenças edáficas entre áreas florestais, pela intensidade da exploração por
diâmetro e pela especificidade da espécie florestal.
A política ambiental foi componente importante que contribuiu para a valoração dos produtos
florestais. Assim, as restrições legais para a exploração florestal, impostas pelo Decreto 750, de 10 de
fevereiro de 1993 e complementadas pela Resolução n. 001, de 31 de Janeiro de 1994, causaram forte
impacto na produtividade e comércio das madeireiras, fato esse que contribuiu para o enfraquecimento e
viabilidade econômica destas. A legislação ambiental anterior, código Florestal de 15 de setembro de 1965,
apesar de também ter sido rigorosa e restritiva à exploração florestal, não havia sido cumprida até então, o
que pouco influenciou o desempenho dessas madeireiras.
Um segundo componente, que contribui para a valoração do recurso florestal, se encontra associado
ao volume comerciável. Nesse sentido, as espécies guatambu, cedro, açoita-cavalo e louro apresentam valor
comercial maior aos observados para a madeira proveniente do cento-oeste e norte do Brasil. Tal oferta é
dada sobretudo pelas indústrias moveleiras. Como dificilmente as madeireiras dispõem de um volume
razoável e de uma única espécie requerida, a oferta de madeira das outras regiões citadas é competitiva.
As empresas para se manterem em atividade, aproximadamente, dois terços tiveram que se
reestruturar adotando maior flexibilidade, melhorias no aproveitamento do recurso florestal e agregação de
valor pelo beneficiamento da madeira bruta.
CONCLUSÕES
O valor de um recurso florestal é limitado pela sua oferta. Atualmente, com a escassez dos produtos
florestais de qualidade superior, as espécies anteriormente pouco empregadas e que são também de baixa
dominância conquistaram espaço no mercado. Por outro lado, observou-se que, na região da Floresta
Estacional Decidual, ocorrem várias espécies economicamente valiosas que anteriormente foram
indiscriminadamente exploradas. As demais espécies com qualidades inferiores foram consideradas, ao
longo deste processo, como sendo de menor valor comercial e de uso.
Os resultados do presente trabalho demonstram claramente que os recursos genéticos são
valorizados diferentemente em diferentes épocas. Dentre os fatores, que mais afetaram a alteração no valor,
destacam-se a oferta e a demanda, a qualidade da madeira e os avanços tecnológicos e as propriedades de
uso do produto.
Uma recomendação que emerge deste trabalho está associada à necessidade de aprofundamento dos
estudos sobre a auto-ecologia das espécies de valor comercial, associados a estudos de estrutura genética de
populações dessas espécies. Assim, em decorrência desses estudos, podem ser estabelecidos critérios para
fundamentar não só o desenvolvimento de tecnologias de manejo de rendimento sustentado, como também a
definição de estratégias mais adequadas para a produção de sementes e conservação genéticas desses
recursos. Assim, a exploração dos recursos florestais deveria ser feita compatibilizando-se o uso de um
sistema de manejo que possibilite tanto o retorno econômico quanto à conservação desses recursos.
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Um olhar sobre o oeste de Santa
Catarina sob o viés da história
ambiental
Eunice Sueli Nodari*
Somente colocando a natureza em
nosso passado oficial podemos,
potencialmente, garantir a sua
posição substancialmente alterada
no nosso presente e futuro.1
No meio daquela floresta selvática e
grandiosa, auscultando as expansões
fortes e dominadoras da natureza
bruta, sente o homem o abandono
em que se encontra, tão longe dos
recursos da civilização, para os quais
não lhe é possível apelar.2

Resumo
O artigo discute aspectos da história
ambiental tendo como cenário as florestas do oeste de Santa Catarina. A
migração de descendentes de italianos
e alemães, oriundos do Rio Grande
do Sul no século XX provocou alterações profundas na paisagem, onde as
florestas sucumbiram abrindo lugar à
agricultura. A ação das companhias colonizadoras está diretamente ligada a
esse processo, pois trouxeram consigo
as serrarias, que visavam principalmente a lucros, sem preocupações com
reflorestamento. Hoje resta muito pouco das florestas de araucária e da estacional decidual, e o nosso compromisso
como historiadores é o de escrever esta
história, de que a natureza não é um
bem infinito e precisa ser preservada.

Introdução
Se essas duas citações aparecessem
lado a lado na década de 1950, não teriam
sentido algum para a história: a primeira
seria uma simples constatação de alguém
preocupado com o meio ambiente (o historiador ambiental Shawn Willian Miller);
a segunda passaria como uma observação
feita por alguém que visitou o oeste de
Santa Catarina quando a região era pra-
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ticamente coberta de florestas, o que realmente aconteceu, pois Arthur F. da Costa,
seu autor, acompanhou a comitiva do então
governador Adolfo Konder no ano de 1929,
publicando depois o seu relato de viagem.
Esses olhares hoje se enquadram no
que denominamos de “história ambiental”.
Sem dúvida, quando historiadores começaram a trabalhar segundo esse viés, foram
criticados por colegas, que afirmavam ser
mais um modismo que estava surgindo e
que, como tal, teria vida curta. O decorrer
dos anos mostrou que não era bem assim:
as discussões e problemas constantes no
meio ambiente ajudaram a mantê-la em
pé, assim como a persistência dos historiadores em avançar. Mas o que é esta história ambiental?
Tal denominação pode sugerir uma
história do ambiente, do “mundo natural”,
ou, ainda, uma genealogia dos problemas
ambientais contemporâneos. Donald Worster, um dos pioneiros da história ambiental do mundo, descreve-a como um campo
historiográfico que abrange “uma grande
variedade de assuntos”, agrupados em três
níveis básicos: o primeiro abrange “o entendimento da natureza propriamente dita, tal
como se organizou e funcionou no passado”,
incluindo os aspectos orgânicos e inorgânicos do meio ambiente. No segundo nível
entramos na discussão socioeconômica, dos
diversos modos como os povos utilizaram os
recursos naturais, inserindo-se também a
discussão mais política de tomadas de decisões; por fim, no terceiro nível tem-se um
tipo de “interação mais intangível e exclusivamente humano, puramente mental ou
intelectual”, como as percepções, mitos, leis

e valores éticos que indivíduos e sociedades
estabeleceram com a natureza.3
Outro autor que auxilia nas questões
teóricas da história ambiental é John R.
McNeill, que em seu artigo “Observations
on the nature and culture of environmental history”4 faz uma análise sobre o estado da arte da história ambiental no mundo, afirmando que muito ainda está para
ser feito. Sem dúvida, desde 2003, época
da sua pesquisa, muito mais já foi produzido, sendo o Brasil um exemplo. O autor
reconhece que muitos trabalhos estão em
andamento e que a história ambiental se
estabeleceu com sucesso como um campo
legítimo dentro da profissão de historiador, tendo à frente um futuro brilhante.
McNeill divide a história ambiental
em três variedades principais, bastante
semelhantes às mencionadas por Donald
Worster. A primeira tem um enfoque material. A história ambiental material preocupa-se com as mudanças ambientais físicas e biológicas e como estas afetam as
sociedades humanas; enfatiza os aspectos
econômicos e tecnológicos das questões humanas. Outra variedade é a cultural/intelectual, que, em contraste com a anterior,
enfatiza as representações e imagens da
natureza nas artes e literatura, como estas
têm se modificado e o que revelam sobre as
pessoas e as sociedades que as produzem.
Já a terceira variedade tem o viés da política, considerando como as leis e políticas
estatais são relacionadas ao mundo natural. O autor também afirma que os historiadores ambientais tendem a se sentir
mais confortáveis em uma ou outra dessas
variedades, apesar de alguns estarem dis-
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postos e serem capazes de trabalhar com
todas simultaneamente.
Shawn William Miller, que, assim
como McNeill, tem trabalhos sobre o Brasil, em sua obra An environmental history of Latin America comenta que “nós
continuamos a pensar a respeito da nossa história tal como pensavam os nossos
conquistadores, uma série de eventos culturais que parecem ocorrer independentes
inteiramente da natureza”.5 Para o autor,
a história sem a discussão da natureza não
é somente prepotente: é imprecisa, imprevidente e potencialmente arriscada para a
história da espécie humana.
Miller afirma que uma das tarefas
da história é expandir a memória humana
para além de uma geração. Utilizando o
aspecto geracional e de memória, comenta
que são poucas as pessoas que têm vivido
mais do que um século; além disso, dificilmente podemos descrever como era a paisagem na época do nosso nascimento. Pelo
fato de uma transformação rápida das paisagens em todas as partes do mundo, aliado ao de que uma boa parte da população
se tornou migrante, indo de um local a outro em busca de uma vida melhor, poucos
conseguem imaginar como era a paisagem
do local que, atualmente, chamavam de
“lar vinte anos atrás”.6
Para Miller, um dos objetivos da história ambiental é recuperar de certo modo
o que havia sido perdido e torná-lo precioso à nossa consciência histórica. Concordamos com Miller, pois sabemos que esse é
um processo gradativo, que por muito tempo foi ignorado por grande parte dos historiadores. Dessa forma, ao trabalharmos

com pesquisas sobre a história do desmatamento das florestas, em virtude da ocupação dos espaços pelos imigrantes e seus
descendentes, temos como entendimento
que é uma história que estende seus limites para além das instituições humanas –,
ou seja, econômicas, de classe e de gênero,
de organizações políticas, de rituais culturais – aos ecossistemas naturais que fornecem o contexto para essas instituições.7
Temos de prestar atenção ao fato de
que povos diferentes escolheram formas
distintas de interagir com o ambiente circundante e que suas escolhas têm ramificações não somente na comunidade humana, mas também no ecossistema maior. Ao
escrever uma história de tais relações, trazemos ao palco principal um conjunto de
personagens não humanos, que, geralmente, ocupam, quando muito, as margens da
análise histórica. Assim, ao trabalhamos
com a ocupação do espaço no oeste de Santa Catarina através da colonização, temos
de ter a preocupação de avaliar como ocorreram as mudanças na paisagem com a introdução de grupos humanos distintos dos
antigos habitantes, visto que uma floresta,
até então densa, transforma-se gradativamente em pequenos fragmentos, pois cede
espaço tanto à agricultura de subsistência
como à monocultura do trigo e soja, ou a
campos de pastagens.

Da exuberância à devastação:
as florestas do sul do Brasil
A pesquisa sobre florestas, desmatamento, devastação e preservação é o nosso
maior campo de trabalho, tanto em proje-
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tos quanto em orientações de mestrado e
doutorado. Utilizamos diferentes aportes
teóricos, como os já citados e trabalhados
acima, além de inúmeros outros que podem ser observados nas referências bibliográficas.8 A obra de Warren Dean A ferro
e fogo: a história e a devastação da mata
Atlântica brasileira é importante para
quem trabalha com o tema florestas, pois
o autor faz um levantamento sobre o tema
desde 1500 até os nossos dias. O livro, sem
dúvida, é alarmista em vários aspectos,
mas tem inúmeros méritos, e talvez o mais
importante seja que o seu autor tenha sido
o primeiro historiador ambiental a alertar
para os problemas que ocorriam e ocorrem
em relação à devastação da mata Atlântica, servindo de referencial para quem trabalha com o tema. Para nós a sua obra tem
sido de grande importância, mesmo que
não abranja a região Sul com mais dados.
Para Regina Horta, “a perspectiva
do homem unicamente como um elemento
destruidor acaba por sintonizar-se à arraigada oposição entre a sociedade e a natureza, na qual o homem para criar a cultura,
afasta-se do meio natural, usando os seus
recursos como uma espécie de armazém”.9
Para Miller, citado por Regina Horta Duarte, “construir uma história de mão dupla
implica necessariamente na consideração
do fato que, para aqueles colonos, a questão não era a da destruição da floresta,
mas a de sua utilização”.10 O autor está se
referindo ao período do Brasil Colônia.
Agora, quando tratamos do século
XX, temos um outro grupo que atua com
muita força ao lado dos colonos, composto
pelas madeireiras: estas sim, mesmo que

estejam com o espírito de utilização, pela
retirada em grande escala que fazem de
madeira, provocam destruição. Miller deixa claro que não podemos trabalhar com
a concepção de devastação atual baseada
nos nossos valores e termos do ambientalismo atual. O alerta do autor sempre esteve presente nas nossas pesquisas, pois
os valores, conceitos, concepções e práticas
socioculturais são distintos em diferentes
momentos da história e variam de região
para região.
A região Oeste de Santa Catarina até
o final do século XIX e início do século XX
era coberta por duas formações florestais:
a floresta estacional decidual (FED) e a
floresta ombrófila mista (FOM) ou floresta
da araucária. A exuberância das florestas
pode ser observada na afirmação abaixo,
feita em 1929 por ocasião da visita do governador de Santa Catarina ao oeste.
A floresta é maravilhosa. Pinheiros de
grossura e altura estonteantes. Vimos
exemplares de mais de um metro e meio
de diâmetro. Hervaes que irrompem na
pequena roçada feita para a picada. Árvores preciosas de inúmeras qualidades,
especialmente o cedro. Desse caminho
estreito e cheio de empecilhos, raramente
se lobriga um pedaço de céu. As árvores
são tão altas e tão emaranhadas em suas
comas pelos liames das sarmentaceas e
trepadeiras, que vedam a visão do firmamento.11

A floresta estacional decidual, anteriormente denominada de “floresta subtropical do rio Uruguai”, conhecida pelos
colonizadores como a “mata branca”, em
oposição à “mata preta” (FOM), onde há
a ocorrência de pinhais, compreende uma
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superfície aproximada de 47.000 km2.12
Estende-se ao longo do curso médio e superior do rio Uruguai, em altitude mínima
de 200 m, e subindo seus múltiplos afluentes, até uma altitude de 600 a 800 m. Esta
região entra em contato com as matas dos
pinhais no oeste do Planalto Ocidental Catarinense, extremo norte do Rio Grande do
Sul, estendendo-se para o leste dos vales
formados pelo rio Uruguai até aproximadamente o entroncamento dos rios Pelotas
e Canoas. A FED apresenta várias descontinuidades subtropicais situadas na vertente sudeste do Planalto das Araucárias,
sobretudo nos divisores de grandes rios,
como Peperi-guaçú e Rio das Antas, onde
a largura da abrangência chega nos limites máximos de até 50 km, e nos divisores
do rios Chapecó e Irani, onde a largura se
restringe a um cordão marginal de apenas
2 a 3 km.
A floresta do alto Uruguai, assim designada por Rambo e por Klein, constitui
um prolongamento da pujante floresta do
rio Paraná, vindo através da Província de
Missiones, República da Argentina, uma
vez que é separada das matas do vale do
rio Iguaçu pelos bosques de pinhais, que
se estendem ao longo das serras da Fartura e de Capanema, até a Província de
Missiones, “perfazendo ao mesmo tempo
a vegetação típica que ocupa as faixas dos
divisores das águas dos rios Uruguai e
Iguaçu”.13
Supõe-se que, até a metade do século
XX, a abundante oferta de espécies madeiráveis fez com que fossem desprezadas as
espécies na época menos valiosas. Porém,
como os estoques florestais das espécies de

maior valor foram fortemente reduzidos e
houve progressiva demanda por madeira,
as espécies de menor importância para a
primeira fase foram paulatinamente valorizadas. Estima-se que a FED seja um dos
ecossistemas mais devastados do Brasil,
com a agravante de que no estado de Santa
Catarina não existe nenhuma reserva legal
desta tipologia. Levantamentos recentes
indicaram que restam dela menos de 3%,
na forma de fragmentos de tamanho muito
reduzido e com constantes pressões antrópicas que ameaçam a total destruição desses remanescentes. A derrubada da mata
pelo machado, seguida de queimadas, e a
introdução indiscriminada do uso da motoserra, aliadas à falta de conscientização
por parte das pessoas, foram as principais
responsáveis pela situação reinante.14
Originalmente, a floresta ombrófila
mista – floresta da araucária – era a floresta mais rica em volume madeirável, de
acordo com os levantamentos feitos pelo
projeto Radambrasil. Nos remanescentes
florestais da região de Caçador encontrouse uma média de 516 m3/ha de madeira,
sendo que 428 m3/ha eram de pinheiros
(Araucaria angustifolia) com diâmetro acima de 25 cm e 60 m/ha3 de imbuias (Ocotea
porosa).15
A FOM teve condição de estender-se
pelos três estados do sul do país, numa
superfície de aproximadamente 175.000
km2, ocupando os mais diferentes tipos de
relevos, de solos e de litologias, geralmente
em atitudes maiores que 230, latitudes superiores a 500 m e em situações afastadas
das influências marítimas.16
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No estado de Santa Catarina, a cobertura florestal original representava 81,5%
da área do estado. Conforme dados do
IBGE, a floresta ombrófila mista ocupava
43,7%; a floresta ombrófila densa, 27,4%,
e a floresta estacional decidual, 10,4% da
área do estado.

A busca de opções: colonos e
florestas
As empresas colonizadoras, pertencentes, em sua maioria, a empresários do
Rio Grande do Sul, tornaram-se as principais responsáveis pelo processo de recrutamento e povoamento do oeste de Santa
Catarina. Competia-lhes pôr em prática a
opção de uma migração dirigida a grupos
específicos, que se adequassem aos padrões estabelecidos pelo governo estadual
e pelas próprias companhias, ou seja, que
povoassem e colonizassem a região de forma ordeira.
A escolha das colonizadoras para o
colono ideal recaiu sobre os teutos e ítalos
brasileiros estabelecidos no Rio Grande do
Sul, os quais já estavam acostumados ao
padrão de pequenas e médias propriedades, mesmo modelo utilizado para o oeste.
Assim, os descendentes de alemães e italianos, ao optarem pela migração para o
oeste de Santa Catarina, acreditavam que
poderiam recriar as suas práticas socioculturais, ideia que era passada pelas próprias colonizadoras. A forma mais eficiente para alcançar o sucesso pretendido era a
montagem de um esquema de publicidade
e de recrutamento nas principais colônias
do Rio Grande do Sul com condições de fa-

zer frente à concorrência entre as diferentes colonizadoras.17
Uma das táticas de publicidade estava diretamente relacionada às florestas,
que eram exaltadas e usadas como chamariz para os colonos, despertando o seu
imaginário, muitas vezes bem distinto da
realidade que encontravam ao aportar nas
novas terras. Como exemplo, temos correspondências enviadas, inclusive para o
exterior, pelo colonizador Ernesto Francisco Bertaso, nas quais descrevia a região
pertencente a sua colonizadora no intuito
de atrair novos moradores para o oeste de
Santa Catarina:
Ali existe densa floresta com cedros, louros e outras madeiras preciosas, que são
comercializadas por compradores generosos e transportados para Argentina. A
propriedade tem poucos morros...; 20% de
terra possui pinheiros e herva-mate, mas
serve para cultivo de outras plantas também, menos cana-de-açúcar – tendo 30%
de produtividade a menos. Desses bosques exporta-se madeira para Argentina;
produz-se ainda herva-mate que tem resultados excelentes.18

Os livros de memória escritos pelos
primeiros migrantes estabelecidas na região nos auxiliam a perceber o que encontraram e como avaliavam a relação com
a floresta. Maria Rohde, que, juntamente
com a sua família, se estabeleceu em Porto Novo, atual Itapiranga, descreve claramente o que significava a floresta:
Nos meses de inverno enxergava-se por
toda a parte os colonos descobrindo suas
grandes toras de madeira aproveitável
[madeira-de-lei] para que dispusessem
de madeira para as futuras e melhores
moradias, ampliações dos currais, pos-
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tes de cerca para potreiro, etc. Muitas
árvores de madeira nobre apareciam, e
revelavam seu valor. Quanto mais fundo se penetrava no mato, tanto mais se
evidenciava a monstruosa riqueza desta
zona. Infelizmente as preciosas madeiras
aproveitáveis, como Cedro e Louro, dos
terrenos localizados à ribeira, foram amplamente roubadas.19

A obra de Maria Rohde também ajuda a entender a evolução de uma das áreas
que faziam parte da floresta decidual:
Atualmente a colônia conduz seu próprio
comércio de madeiras. Como a região já
está colonizada até sua última fronteira
e cultivada, aparece também a monstruosa riqueza de madeiras desta floresta.
Muitos colonos hoje, depois de terem
construído sua moradia, instalações e
galpões com madeiras tiradas de sua terra, podem ainda vender belas toras e conseguir com isso um bom dinheiro extra.
Em toda parte na floresta trabalha-se
“na madeira”. Ao lado das estradas das
margens dos rios vêem-se muitas pilhas
grandes de toras com enormes circunferências prontas para serem amarradas e
ajuntadas em balsas. Com cada cheia do
rio estas belas toras saídas das próprias
florestas seguem em gigantescas balsas
em direção de Argentina.20

Para muitos colonos, num primeiro
momento as florestas eram vistas como
um empecilho que deveria ser removido
para a construção das casas e o cultivo das
lavouras. Nas memórias escritas por Paulo Ramminger, um dos primeiros habitantes da colônia Porto Feliz (atual Mondaí),
a sua constatação é inequívoca:
No dia seguinte iríamos inspecionar nossa terra na Linha Barra Escondida. Toda
a família seguia pela picada, rio abaixo,

até chegarmos a um riacho que atravessamos passando sobre o tronco de árvore
que alcançava de uma margem à outra.
No outro lado ficavam nossos dois lotes
coloniais, com uma pequena parte de
mato já derrubado, mas onde a capoeira
já crescera novamente. Descansamos em
cima de um tronco de árvore no meio da
selva e ainda hoje vejo a imagem de minha mãe que, encarando a mata virgem,
não resistiu às lágrimas. Nunca esquecerei esta imagem. Ela certamente pressentiu o que iríamos sofrer até alcançar um
razoável bem-estar.21

O colono Adolfo Aloísio Ternus, natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul,
que migrou para linha Aparecida, distrito
de Itapiranga, em 1944, também aponta
como principal dificuldade da colonização
a derrubada de mato, que era feita de forma manual. Ele relaciona como espécies
de madeira na região “o angico, a grápia,
a canafístula, o guatambu, a guajuvira, a
bicheira, o brejo e o louro, salientando que
os três últimos são os mais frequentes na
região, enquanto o louro foi o mais procurado, sendo 50 cm o diâmetro mínimo para
exploração da madeira”.22

As empresas madeireiras
como parte do processo de
colonização
A derrubada das matas já fazia parte
do processo de colonização, uma vez que,
junto com os colonos, rapidamente foram
instaladas serrarias, geralmente pertencentes a pessoas ou grupos que já tinham
atuado no ramo madeireiro no Rio Grande
do Sul. A exportação de madeiras para a
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Argentina já acontecia no Rio Grande do
Sul há muito tempo; logo, as portas já estavam abertas. Era um objetivo colocado
desde o início pelas empresas colonizadoras
quando se estabeleceram na região, pois,
sabendo que parte dos seus lucros viria do
aproveitamento das riquezas florestais,
montaram serrarias, abriram estradas e
organizaram o transporte das madeiras. A
Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso
subdividiu-se em uma série de empresas
menores: serrarias, olarias, cooperativas
madeireiras. Já na empresa colonizadora
Chapecó-Peperi Ltda., os sócios eram, em
sua maioria, proprietários de serrarias.23
As colonizadoras deixavam explícitas nos
contratos de compra e venda assinados pelos colonos as cláusulas que evidenciavam
a atenção dada à exploração madeireira:
O comprador fica obrigado de morar nas
terras contratadas, plantar, conservar
limpas as plantações e construir casa,
podendo tirar somente tanta madeira das
terras contratadas, que necessária for
para suas benfeitorias, porém não pode
vender madeira de forma alguma antes
de ter completado todos os pagamentos,
salvo um novo arranjo com a Cia. Territorial Sul Brasil.24

Mesmo em 1976, quando a situação
financeira da Companhia Territorial Sul
Brasil estava bastante comprometida e se
buscava uma maior diversificação das atividades, a empresa continuava a exigir dos
compradores nos contratos: “Todas as madeiras aproveitáveis para serragem eventualmente existentes no imóvel [...] qualquer que seja seu número, que os retirará,
por si ou por terceiros de sua indicação,
e quando julgar conveniente.”25 Mas, fre-

quentemente, a colonizadora mencionava,
nos dados e confrontações para escritura
pública entregues ao cartório, apenas as
madeiras que mais lhe interessavam. Assim, por exemplo, o agricultor Wilmo de
Marchi, morador em Campo Erê e comprador de um lote colonial no mesmo município, comprometia-se a respeitar, além
das “cláusulas de costume”, a “reserva
para a Cia. dos pinheiros, cedros e louros
existentes”.26
A atividade madeireira teve papel essencial na vida econômica das colonizadoras, principalmente quando havia retração
na venda de lotes, constituindo-se em fonte
de renda. Uma das formas de contornar
a crise econômica era a extração e venda
das madeiras. A Volksverein für die deutschen Katholiken in Rio Grande do Sul (Sociedade União Popular do Rio Grande do
Sul), responsável pela colonização de Porto
Novo/Itapiranga, é um exemplo:
Devido à paralisação de muitos anos da
imigração durante o período da guerra, a
situação financeira da empresa era extremamente crítica, porque a escassa venda de terras quase não trazia nenhum
recurso, as despesas da administração,
e, sobretudo os juros, se apresentavam
cada vez mais altos e junto dos modestos
experimentos anteriores não geraram
bons resultados, assim ocorreu que a administração da colônia, por iniciativa da
direção da caixa central da Volksverein,
decidiu somente continuar vendendo
(temporariamente) terras sobre as quais
se encontravam troncos de cedros exportáveis e, num comércio de madeiras,
exportar estas toras para a Argentina,
para com este produto administrar, pelo
menos em parte, a necessidade financeira
da empresa.27
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A citação transcrita, assim como outras fontes, confirma a hipótese de que as
colonizadoras tinham como objetivo não
somente a promoção da colonização, participando de forma indireta na devastação
das florestas dessa região, mas atuaram
diretamente no processo, como empresas
de extração madeireira, ou mesmo com a
venda de áreas a empresas relacionadas à
madeira, como se observa na notícia abaixo veiculada num periódico da região:
Agora, depois de realizados os estudos
preliminares, capitalistas gaúchos, sócios
da Sociedade Vinícola Rio-grandense, adquiriram da Empresa Colonizadora Ângelo de Carli e Cia., com sede nesta cidade, uma área de cem milhões de metros
quadrados de terras, no distrito de Iraní,
com cerca de 200.000 pinheiros, com o fim
especial de ali instalar uma fábrica de celulose. O capital inicial da nova empresa
é de 4.500.000$000, podendo produzir,
segundo os cálculos precedidos, cerca de
10 toneladas de celulose por dia, o que representa enorme valor para a nossa economia [...].28

Ou ainda, de forma mais clara, na
correspondência enviada pelo proprietário
da Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso no final da década de 1920 a Alberto
Berthier de Almeida, na qual descreve as
propriedades que pretendia vender, fazendo referências explícitas à exploração florestal:
Como o Amigo conhece de sobra as minhas propriedades aqui em Chapecó e
sabe mais ou menos a quantidade de
pinheiros, cedros e mais madeiras de lei
existentes, dando perfeitamente para
uma empresa poderosa trabalhar muitos
anos, montando diversos engenhos para a

extração do pinhal e explorando os cedros
e mais madeiras. Além disso, tenho os
cedrosa e as madeiras existentes não só
aqui nas imediações da sede, como também à margem dos rios Chapecó e Irani,
que são matas quase que completamente
virgens, tendo mais a facilidade da descida pelos rios acima referidos.29

Competia ao governo em todos os
níveis – federal, estadual e municipal – a
preocupação com a preservação das florestas. Entretanto, no afã de garantir as terras para o solo brasileiro, fazia uso de todo
tipo de favorecimento às empresas colonizadoras, mesmo que para isso precisasse
presentear a particulares uma riqueza
que não tinha condição de ser avaliada.
Um dos “incentivos” mais conhecidos da
história de Santa Catarina foi a concessão
à Brazil Railway Company de 15 km de
cada lado das terras de florestas “virgens”
às margens da sinuosa ferrovia que esta
construiu.30 Em relação ao município de
Chapecó, que até a década de 1950 abrangia a mesma área desde a sua criação,
mais de 60% da área total do Oeste do estado, foi promulgada uma lei vital para as
empresas colonizadoras em 23 de agosto
de 1951:
Eu, Dr. José de Miranda Ramos, Prefeito
Municipal de Chapecó... Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1. – Ficam isentos de pagamento do
imposto Territorial Urbano, todos os lotes,
e do Imposto de Exploração Agrícola e Industrial, as chácaras situadas nos povoados, sedes dos distritos e do município e
que pertençam a empresas Colonizadoras
devidamente legalizadas de acordo com
as leis Federais, Estaduais e Municipais
[...].31
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Esse tipo de favorecimento, considerado frequentemente como incentivo ao
desenvolvimento, deixou o caminho aberto
para que as empresas pudessem devastar
o oeste catarinense. Diante do quadro de
desmatamento crescente no estado, foi decretada em 1938 pelo interventor federal
no estado Nereu Ramos uma lei “para defesa do patrimônio florestal”. A lei obrigava o replantio de todas as árvores abatidas
de valor econômico, como imbuia, canela,
pinho, cedro, peroba, óleo vermelho e araribá. Além disso, as empresas colonizadoras estavam obrigadas, segundo o art. 8, a
manter viveiros de mudas para o replantio. Apesar de a lei parecer rigorosa, não
teve efeito prático, e a devastação continuou acelerada em todo o estado de Santa
Catarina. De acordo com o Guia do Estado
de Santa Catarina de 1940:
Santa Catarina tem na extração de madeiras, um dos maiores sustentáculos de
sua economia. No Brasil, aliás, nosso Estado ocupa o primeiro lugar relativamente a exportação de madeiras para o exterior. Mais da metade da madeira nacional
encaminhada para países europeus procede de Santa Catarina [...].
Apesar das incessantes derrubadas, encontram-se ainda nestes municípios, extensas áreas inatingidas, notadamente
de Pinho do Brasil (araucária brasiliana)
[...].
Foram nossos principais compradores a
Argentina que absorveu cerca de 90% do
total para o exterior, Alemanha e União
Sul Africana.32

Outra tentativa de controle e de proteção à classe madeireira e, principalmente, à economia brasileira foi feita por intermédio do Instituto Nacional do Pinho, cuja

criação se deu pelo decreto-lei n. 3.124, de
19 de março de 1941, que definiu:
Art. 1º - Fica criado o instituto Nacional
do Pinho, órgão oficial dos interesses dos
produtores, industriais e exportadores de
pinho, com sede na Capital da República,
administrativa e financeiramente autônomo.
Parágrafo único. Serão representados
no Instituto, os Governos dos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

Apesar de diversas tentativas de
controle do uso dos recursos naturais por
parte de órgãos governamentais, a fala do
senhor Romeu Scirea, antigo habitante da
região, é emblemática nesse sentido:
Naquele tempo havia o Instituto Nacional do Pinho, que restringia um pouco o
corte dos pinheiros, mas ninguém obedecia. Havia uma obrigação de fazer replantio dos pinheiros. Ninguém fazia. E a ganância, a nossa ganância, a ganância do
povo, era quanto mais pinheiro no chão,
mais dinheiro. E hoje estamos sentindo a
escassez da madeira nessa região.33

Em notícia veiculada no periódico A
Voz de Chapecó, anunciando a passagem
do inspetor do Departamento Florestal
do Reflorestamento, auxiliar do Instituto
Nacional do Pinho, o repórter reafirmava denúncias feitas anteriormente sobre
o desmatamento e garantia: “Reflorestamento só existe no papel, na palavra oca
e vazia dos jornais e nas folhas de pagamentos de vencimentos e outras despesas
improdutivas.”34
Com o novo Código Florestal do final
da década de 1960, as empresas colonizadoras iniciaram projetos de reflorestamento
com espécies exóticas, a fim de prosseguir
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os negócios com atividades madeireiras, já
que a nova legislação era mais efetiva no
que dizia respeito ao corte de mata nativa, e também em face do esgotamento de
grande parte das florestas da região.
Os madeireiros da região do vale do
Uruguai de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para proteger seus interesses,
fundaram em 1941 a Sociedade Madeireira Xapecoense Limitada, que em 1945 congregava 64 sócios de 90 serrarias. A notícia
da fundação mostra os motivos da fundação e os seus objetivos:
Fundou-se nesta cidade, no dia sete do
corrente, uma sociedade dos madeireiros
deste município e dos municípios vizinhos ao nosso, no Estado do Rio Grande
do Sul. A sociedade, que tomou o nome
de Sociedade Madeireira Xapecoense Limitada, terá por objetivo reunir todos os
exportadores da região para em esforço
conjunto, procurarem a defesa da classe,
empenho mútuo e melhoria dos preços
nos mercados consumidores. Já se acham
organizados e aprovados os estatutos e
eleita a diretoria que regerá os destinos
da sociedade.35

A mesma notícia apresenta os proprietários de serrarias existentes na época, tendo como diretor Serafim E. Bertaso,
filho de Ernesto F. Bertaso, empresário
colonizador e madeireiro, como já mencionado anteriormente.
De acordo com dados fornecidos pelo
Instituto Nacional do Pinho, em 1952 o
estado de Santa Catarina tinha 984 serrarias de exportação de pinho e mista e
14 serrarias de consumo local de pinho e
mista.36 Com essas estatísticas oficiais,
notamos a desproporção entre o número
de serrarias que vendiam madeiras para
o mercado interno (14-1,402%) e de ser-

rarias que exportavam (984-98,598%) em
Santa Catarina.
Em 9 de setembro de 1944, foi criada
a Cooperativa Madeireira do Vale do Uruguai Ltda. por madeireiros de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em 1948, 80%
das serrarias do município de Chapecó
eram associadas e 101 serrarias, filiadas.
A análise de um dos relatórios da cooperativa demonstra que a exportação de pinho
serrado e madeiras de lei no início da década de 1970 entrou em declínio:
Neste ano (1972) foram vendidos
3.682.018 pés quadrados de madeira de
pinho serrado no valor de Cr$ 4.501,71 e
1713 toros de madeira de lei e qualidade com 969.686 pés quadrados por Cr$
895.711,90, somando as exportações um
valor total de Cr$ 5.397.060,61 [...].
Comparando o movimento de 1971 com o
de 1972, verificamos que houve uma diferença para menos em 1972 de 3.240.374
pés quadrados de pinho e 519.996 pés
quadrados de madeiras de lei, dando por
isso, um saldo negativo de cruzeiros de
2.217.835,08.37

No mesmo relatório a diminuição nas
exportações é justificada pela “retração do
mercado argentino e da diminuição por
parte dos sócios, em mandarem madeiras,
devido a alguns terem terminado os seus
pinheiros e outros terem vendido sua madeira no mercado interno”. E mais adiante
aponta também que a diminuição do movimento deve-se à “diminuição também da
matéria prima regional que é o pinheiro.
– Cada ano que passa diminui o número
de associados que exportam por encerrarem suas atividades madeireiras”.38 A cooperativa encerrou as suas atividades na
década de 1970, coincidindo com a falta de
matéria-prima para exportação.
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Algumas considerações finais:
rememorar e preservar a
relação homem/floresta
O desmatamento desenfreado da região Oeste do estado pode ser inserido na
discussão feita por John R. McNeill, pois o
que se verifica é exatamente um processo
de fronteira que foi responsável pelo desmatamento no sul do Brasil e que, segundo
o autor, “é razoavelmente típico das zonas
de fronteira da America Latina no século
XX”. As três causas apontadas pelo autor
são exatamente as que tínhamos verificado no nosso estudo no decorrer dos anos,
ou seja:
a) limpeza da área para agricultura e
pecuária, agora em maior escala,
pois os habitantes anteriores, caboclos, tinham uma agricultura quase
itinerante; agora, os colonos se fixavam na terra em definitivo e passaram a produzir para consumo próprio
e para venda;
b) a utilização do fogo, para o qual, em
nossa região de estudo, não existem
muitas evidências até o momento, a
não ser a prática da coivara e a queima dos restos florestais para uma
limpeza da área;
c) o corte da madeira, que deixamos por
último, pois, no nosso entender, foi a
pior de todas. O corte de madeira foi
uma prática que se acelerou no início
do século XX e que está diretamente
conectado ao mercado e também aos
meios de transporte. Em áreas de
alcance das ferrovias para o escoamento da madeira, o processo foi bem

mais acelerado do que em áreas onde
não havia este meio de transporte, ou
seja, onde o principal meio acabava
sendo a via fluvial, o rio Uruguai.
Temos de acrescentar que o processo
aconteceu de forma desenfreada por causa
da não observação da legislação vigente e
do pouco controle dos órgãos governamentais, que, quando estavam presentes, geralmente eram aliados dos empresários
madeireiros e colonizadores.
Concordamos com McNeill que as três
causas apontadas estão conectadas de forma significativa com a inclusão da região
Sul na economia nacional e internacional
do início do século XX: “Esta abertura do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul significou o desaparecimento de um
grande ecossistema peculiar a este canto
do mundo.”39
As áreas de florestas brasileiras
perderam a sua identidade original no
decorrer da história, uma vez que a intervenção humana fragmentou e degradou
os ecossistemas. Embora presente, a sucessão florestal está ocorrendo nos fragmentos, porém isso não é suficiente para
recuperar a fisionomia original da região.
A evolução florestal é um processo dinâmico, o qual envolve tempo-espaço e ocorre
numa velocidade imperceptível aos nossos
sentidos, que se estende por várias gerações humanas. Isso significa não somente
a perda da floresta em si, mas de toda a
biodiversidade que dela provinha. Assim,
observamos que num futuro bem próximo
não saberemos mais descrever toda a riqueza que tínhamos e por cuja devastação
nós seres humanos fomos os responsáveis.
Como historiadores, temos de, pelo menos,
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tentar recuperar a história dessa relação
homem/floresta e transmitir para as gerações futuras algumas preocupações que
devem estar presentes na nossa vida e na
das gerações futuras, como a de que a natureza não é, como nossos avós pensavam,
“um bem inesgotável e, portanto, não precisava ser preservado”.
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Unidades de Conservação de Proteção
integral: solUção Para a Preservação?
Floresta Com araUCárias em santa Catarina
Eunice Sueli Nodari*
Resumo: O artigo tem como objetivo analisar o processo histórico de
desmatamento da Floresta com Araucárias no Oeste de Santa Catarina no
século XX e início do século XXI e a trajetória da criação das Unidades
de Conservação de Proteção Integral em 2005 pelo Governo Federal. No
Estado de Santa Catarina a Floresta com Araucárias correspondia a 42,5%
da vegetação total. Atualmente os fragmentos remanescentes não perfazem
5% da área original e somente 0,7% podem ser considerados como mata
virgem, colocando-a entre as tipologias mais ameaçadas da Mata Atlântica.
O processo de colonização escolhido para a região pode ser considerado um
dos responsáveis pela situação atual da floresta. A análise das diferentes fontes
aponta que a devastação ocorreu independente da legislação em vigor, os
problemas estavam no controle, na sobreposição dos interesses econômicos e
ainda na falta de uma opinião pública atuante na defesa da preservação e do
reflorestamento da Floresta com Araucárias.
Palavras-chave: História Ambiental. Floresta com Araucárias. Desmatamento.
Mata Atlântica. Unidades de Conservação. Áreas protegidas.
Abstract: This article aims to analyze the historical process of deforestation
of the Araucaria Forest in the West of the State of Santa Catarina, Brazil,
during the 20th century and early 21th century. In addition, discuss the
process that led to the creation of Conservation Units in the year of 2005
by the Federal Government. In the State of Santa Catarina, the Araucaria
Forest accounted in the past for 42.5% of the total vegetation. Currently the
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remaining fragments correspond to less than 5% of the original area and
only 0.7% can be considered as native Forest, placing it among the most
threatened typologies of the Atlantic Forest. The colonization process chosen
for the region is one of those responsible for the current situation of the
Forest. The analyses of different sources indicates that devastation occurred
regardless of legislation, the problems resided in Law enforcement and
overlapping economic interests and even in the absence of a public opinion
acting in defense of preservation and reforestation of the Araucaria Forest.
Keywords: Environmental History. Araucaria Forest. Deforestation. Atlantic
Forest. Conservation Units. Protected areas.

INTRODUÇÃO
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), conhecida como Floresta com
Araucárias e ainda recebendo denominações como Mata de Araucária, Mata
de Pinhais ou Mata Preta é uma das fitofisionomias que compõem o bioma
Mata Atlântica. Originalmente ocupava em torno de 200.000 Km2, abrangendo
cerca de 37% do Estado do Paraná, 31% em Santa Catarina e 25% no Rio
Grande do Sul. A Floresta Ombrófila Mista abrangia um total de 40.807
Km2, ou seja, 42,5% da vegetação do Estado de Santa Catarina. E a “sua
marcante presença na paisagem catarinense contribuiu para modelar a cultura
regional, fazendo do pinheiro-brasileiro e de outras espécies características
desse ecossistema temas de canções, de literatura e de festas populares,
influenciando inclusive a culinária local”.1 O pinheiro brasileiro (Araucaria
angustifolia) é uma arvore de tronco cilíndrico e reto e chega a viver 700 anos.
Esta tipologia florestal resguarda diversas espécies da fauna e flora seriamente
ameaçadas de extinção.2 Atualmente, os remanescentes bem preservados estão
extremamente fragmentados e “não perfazem 5% da área original, segundo
dados do Ministério do Meio Ambiente (2000) ou 3% segundo Fupef (1978)”.3
Sendo que “dos quais irrisórios 0,7% poderiam ser considerados como áreas
primitivas, as chamadas matas virgens”,4 colocando-a entre as tipologias mais
ameaçadas do bioma Mata Atlântica. De acordo com o Processo de Criação da
Estação Ecológica da Mata Preta no Estado de Santa Catarina, outro problema
que colabora para a devastação é a insuficiente representação da Floresta
Ombrófila Mista em unidades de conservação, tanto federal quanto estadual.
Os parques e reservas nacionais, estaduais, municipais e particulares existentes
em Santa Catarina, cobrem apenas 2% do território, área insuficiente para
garantir a conservação da biodiversidade existente nas florestas do Estado”.5
A história da devastação da Floresta Ombrófila Mista, assim como das demais,
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ocorre em tempos diferenciados no Estado de Santa Catarina, assim como se
diferencia de região para região. No caso das florestas do Oeste catarinense
elas são um campo aberto à pesquisa, pois como afirmava Warren Dean, a
história da destruição das florestas da América do Sul é “o campo de batalha
mais recente para o historiador florestal, no qual todos que tombaram ainda
jazem insepultos e os vencedores ainda vagueiam por toda a parte, saqueando
e incendiando o entulho”.6
Observa-se que em todas as fases de devastação temos interesses
econômicos em jogo, onde as florestas eram percebidas como fonte de
renda em potencial. Nesses grupos temos desde simples madeireiros locais e
regionais até grandes corporações. Os primeiros acompanhavam as companhias
colonizadoras que precisavam deixar a área “limpa” para a fixação das colônias
e as últimas, eram braços de grandes companhias, como era o caso da Southern
Brazil Lumber and Colonization Company7 visando lucros a curto e longo
prazo para as empresas. No caso específico da área em estudo neste artigo, o
processo de devastação foi acelerado com o estabelecimento de colônias de
imigrantes e migrantes, que enxergavam a floresta como empecilho para as
suas futuras lavouras.
O Oeste catarinense teve a sua ocupação e consequente colonização, em
maior escala, a partir da década de 1930, através de incentivos governamentais
oferecidos às colonizadoras para a fixação de migrantes, dando preferência
aos teutos e ítalos oriundos do Rio Grande do Sul. Estes migrantes trouxeram
consigo uma série de práticas socioculturais, que foram adaptadas e/ou
renegociadas quando do seu estabelecimento na região.8
As colonizadoras em suas propagandas, para atrair os futuros colonos,
usavam como uma das formas de atraí-los a descrição da área. Na região
discutida no presente artigo, uma das companhias colonizadoras encarregada
da venda de terras pertencia a Ângelo de Carli, Irmão & Cia. A referida
colonizadora comercializava os lotes das colônias de Irany e Ressaca, onde
atualmente está situado o município de Ponte Serrada. Em sua propaganda
descrevia a região e a infraestrutura existente: “A sede Ponte Serrada, que com
um ano apenas de inicio já conta com uma bem montada serraria, diversas
casas comerciais compradoras de qualquer produto, uma ótima escola dirigida
por competente professor, um posto telegráfico, e uma Igreja em construção”
[...]”.9 Era a descrição de uma área onde os colonos encontrariam terras para
agricultura, de ervais em plena produção e de estradas para escoamento da
produção. O que diferia muito da realidade encontrada por estes colonos em
praticamente tudo.10
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LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL EM DEFESA DAS
FLORESTAS?
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de
julho de 1934 traz pela primeira vez como competência da União e dos Estados a
proteção da natureza, evidenciado no seu artigo 10 “Compete concorrentemente
à União e aos Estados: [... ] III - proteger as belezas naturais e os monumentos
de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte”.11
Na esteira da Constituição de 1934 surgem os principais dispositivos
legais de proteção da natureza, que levaram à criação e consolidação das
primeiras áreas protegidas, são criados contemporaneamente no Brasil:
o Código Florestal (Decreto 23793/1934), o Código de Águas (Decreto
24643/1934), o Código de Caça e Pesca (Decreto 23672/1934) e o Decreto de
Proteção aos Animais (Decreto 24645/1934).12
A Constituição de 1934 e o Código Florestal Brasileiro criados no
mesmo ano foram os indutores para que o Interventor do Estado de Santa
Catarina promulgasse o Decreto-Lei n. 132, de 11 de julho de 1938, que
determinava providências para defesa do patrimônio florestal. No artigo 2 do
referido decreto-lei, explicitava o que eram florestas protetoras:
Art. 2 – São consideradas florestas protetoras aquelas
que, pela sua situação, servirem no todo ou em parte, para
qualquer dos fins seguintes:
1 - conservar o regime das águas;
2 - evitar a erosão das terras pela ação dos agentes naturais;
3 - fixar dunas;
4 - auxiliar os planos estratégicos de defesa da fronteira,
julgados necessários pelas autoridades militares;
5 - assegurar condições de salubridade pública;
6 - proteger sítios que por sua beleza mereçam ser
conservados;
7 - hospedar espécies raras da flora indígena.

Preocupado com o não cumprimento da nova legislação, o agente
florestal da região Oeste, solicitou a publicação nos periódicos regionais de
partes do referido decreto como segue:
Para o conhecimento de V.S. transcrevo abaixo o artigo 4
do decreto Lei N. 132 de 11 de 1938.
Art.4 - E obrigatório o replantio das florestas de rendimento
de composição heterogenea, povoadas de essências de
valor econômico, como em Imbuia, Canela, Pinho, Cedro,
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Peroba, Óleo Vermelho, Arariba e outras que venham a ser
declaradas.
Parágrafo único - far-se-a o replantio na proporção de
1:1 estando se aproximando a época do plantio chamo a
vossa atenção, para o que exige o artigo acima citado, do
referido decreto, frisando que sera procedida uma rigorosa
fiscalização nesse sentido e que, todo aquele que não
satisfazer as exigências da Lei, incorrera na multa prevista
no artigo 16 do citado Decreto Lei, o qual abaixo transcrevo:
Art. 16 - Pela não observância do artigo 4 e seu parágrafo,
serão multados em 20$000 por unidade de essências não
replantadas os proprietários de florestas de rendimento em
exploração.13

Desde a década de 1930 existiam leis que exigiam o reflorestamento ou
replantio,14 como era denominado no Decreto-lei 132, por exemplo. Mesmo
que as intenções fossem meramente econômicas, como consta no artigo 4,
demonstra o que deveria ser feito. Entretanto se observarmos as estatísticas de
retirada e venda de madeiras, assim como o aumento do número de serrarias
tem-se a certeza que poucos eram os que estavam obedecendo a legislação.
A falta de conscientização da população, a própria imensidão das áreas de
florestas e a falta de condições técnicas e logísticas podem ser apontadas como
importantes fatores da devastação.
Outro aspecto do decreto-lei 132 que gerou polêmica está relacionado
ao artigo 9, que instituiu o “registro obrigatório de todas as serrarias mecânicas
existentes no Estado”. E o artigo 10 detalha como deveria ser feito e a aplicação
de multas aos infratores:
Art. 10 - O registro de que trata o artigo anterior será
renovado todos os anos no Serviço de Fomento da Produção
Vegetal expedindo-se um certificado firmado pelo Diretor,
sobre a estampinha estadual de dois mil réis e sêlo de Saúde,
pagos pelo interessado.
§ 1º - O pedido de registro deverá conter:
- nome da firma, empresa ou razão;
- distrito e município onde está localizada a serraria;
- número de operários que ocupa;
- número de máquinas e sua capacidade de rendimento;
- quantidades e espécies de madeira que pretende beneficiar;
- nome dos proprietários das terras de onde a madeira é
extraída.
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§ 2° - A falta de registro das serrarias implica a imposição
de multa de 500$000 a 5:000$000, viável de acordo com o
seu vulto econômico.15

As licenças para retirada de madeiras tinham que ser requeridas pelos
proprietários, de acordo com a legislação acima mencionada. Um exemplo
desta licença é a que foi emitida para o senhor João Pedro Sotille na qual: “fica
autorizada por esta agencia florestal abater 200 pinheiros, 100 caneleiras, 50
angicos, 50 grápias.” O referido senhor era dono de uma serraria que solicitou a
renovação do seu registro e que foi concedido.16 O registro ocorria, na maioria
dos casos, pois a falta do mesmo impedia o comércio internacional da madeira.
O Instituto Nacional do Pinho (I.N.P.) criado pelo Decreto-Lei n. 3.124
de 19 de março de 1941, em seu artigo 1º deixa claro as razões da sua criação:
“Art. 1°. Fica criado o Instituto Nacional do Pinho, órgão oficial dos interesses
dos produtores, industriais e exportadores de pinho, com sede na Capital da
República, administrativa e financeiramente autônomo”. E no parágrafo único
garante a representação dos governos dos Estados do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul dentro do órgão. O Instituto foi reorganizado pelo
Decreto-Lei n. 4.813, de 8 de outubro de 1942. E no artigo 2 reafirmou que
eram os principais interessados na criação: “O I.N.P., órgão dos interesses dos
produtores, industriais e exportadores do pinho[...]”17 O artigo 3º especifica as
finalidades do I.N.P.:
[...] IV fomentar o comércio do pinho e outras essências
florestais, no interior e no exterior do país;
X fixar preços, dentro de limites que permitam uma justa
remuneração do produtor, sem onus excessivo para o
consumidor;
XII estabelecer normas de funcionamento, regular a
instalação de serrarias, fábricas de caixas e de beneficiamento
de madeira, de acordo com a capacidade dos centros
produtores e as necessidades do consumo;
XIV promover o reflorestamento das áreas exploradas e
desenvolver a educação florestal nos centros madeireiros;
XV fiscalizar a execução das medidas e resoluções tomadas,
punindo os infratores;18

A Lei n. 181, de 22 de novembro de 1948, criou o Serviço Florestal
do Estado (S.F.E.), “diretamente subordinado a Secretaria de Viação, Obras
Públicas e Agricultura a quem incumbirá a execução da legislação federal e
estadual.” Os objetivos da lei foram definidos no art. 2º “O S.F.E. terá finalidade
na formação, fomento, proteção e a melhor utilização das florestas do Estado.” O
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Serviço, de acordo com o artigo 3º “funcionará enquanto houver acordo florestal
firmado entre o Governo da União e o Estado” e atuaria como articulador do
serviço de florestamento, reflorestamento e proteção florestal, “com o pessoal
contratado, admitido pela verba do acordo”.19
Optamos por analisar somente as primeiras legislações que entraram em
vigor e afetaram diretamente a região, inúmeras vieram depois, assim como
foram criados outros órgãos. O problema não estava na falta de legislação e
sim na aplicação das mesmas e ainda na falta de uma opinião pública atuante
na defesa da preservação e do reflorestamento. Gradativamente alguns
representantes da imprensa local e regional tentavam incutir na população a
necessidade de preservar e reflorestar, como, por exemplo, a notícia publicada
em 1941, em tom de repreensão:
[...] Em nosso município ao que nos consta, apenas uma
ou outra zona, está fazendo o devido reflorestamento. É
tempo de se acabar de uma vez para sempre, com o rotineiro
sistema de derrubada e queimadas. Neste mês deve ser
procedido o plantio do pinheiro. Aos senhores serradores,
colonos, etc., incumbe no momento, promover a seleção das
sementes e organizar os seus viveiros. É preciso que todos
concorram eficientemente nessa cruzada.20

A fonte de renda baseada no setor extrativista se sobrepunha, na
maioria das vezes, à necessidade da preservação das florestas. As reportagens
publicadas nos periódicos por nós analisadas, mostram quase sempre uma
mistura de discussão entre as vantagens econômicas e a necessidade de
preservar. Constituem uma mescla entre a euforia com a exportação e a
necessidade de pensar no futuro, como pode ser observado nas palavras do
repórter: “O ano de 1948 tem corrido propício, as enchentes foram diversas,
para compensar os períodos em que as águas permanecem baixas. As serrarias
trabalham incessantemente, os pinheiros são abatidos, os pinhais desaparecem,
vão desaparecendo a pouco e pouco”.21 Além de constatar o desaparecimento
gradativo dos pinhais ele alerta para a necessidade do replantio: “Sim, está
muito bem, no presente, mas os senhores madeireiros, serradores, exportadores,
deviam, corresponder à proteção divina, fazendo a replantação das árvores
abatidas, o reflorestamento das matas extintas.” E conclui a reportagem
afirmando que: “Se não há necessidade de pensar nos filhos, porque estes
ainda terão abundância, convinha pensar nos netos, bisnetos, nas gerações de
amanhã. Deviam pensar, é, mas, pensarão?... Estamos quase duvidando”.22

103

Revista Esboços, Florianópolis, v. 18, n. 25, p. 96-117, ago. 2011
Unidades de Conservação de Proteção Integral: solução para a preservação?
Floresta com Araucárias em Santa Catarina

DEVASTAÇÃO DA FLORESTA COM ARAUCÁRIAS NO
DECORRER DAS DÉCADAS
De acordo o Departamento Estadual de Estatística de Santa Catarina,
no período 1933-38, foi estimado em 1.500 quilômetros quadrados o que
corresponde a 1,57% da área do Estado a superfície mínima de desmatamento,
ocasionado pela derrubada continuada de essências da flora, especialmente
pinho do Brasil.23 Segundo a reportagem do jornal A Imprensa, do município de
Caçador, no ano de 1939 a “obra devastadora” aumentou “refletida fielmente
na avolumada exportação de madeiras em 1939” e em “1940, pelos meses
já decorridos, o desbravamento não estacionou nem regrediu consonante se
prejulgava. Ao revés: prosseguiu caracterizado pela mesma impetuosidade”.24
Em uma única enchente do rio Uruguai, conforme noticiado na imprensa
escrita regional, “desceram para a República Argentina talvez trezentas balsas
de madeira dos municípios marginais, tendo assim ocupado aproximadamente
dois mil homens”.25
A imprensa regional publicava, com certa regularidade, assuntos
relacionados às florestas, como é o caso do periódico A Imprensa de Caçador.
No dia 22 de junho de 1952, numa ampla reportagem foram divulgadas as
respostas fornecidas pela Presidência do Instituto Nacional do Pinho aos
questionamentos feitos através do requerimento n. 588, de autoria do deputado
Waldemar Rupp, apresentado na Câmara Federal. Entre os assuntos abordados
constava a pergunta sobre o número de serrarias existentes nos estados de Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul ocupadas no corte de pinheiros e seu
aproveitamento. A resposta fornecida foi que existiam 3.018.26
As 3.018 serrarias mencionadas, e de acordo com a Presidência do
I.N.P., estavam assim divididas entre os três Estados:
Tabela 1 - Serrarias do Sul do Brasil
Santa
Catarina

Paraná

Rio Grande do
Sul

Serrarias de exportação de
pinho e mista

984

777

1.182

Serrarias de consumo local de
pinho e mista

14

46

15

Estados

Fonte: A presidência do INP presta informações precisas. Jornal: A
Imprensa, 22 jun. 1952, n. 13.
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Observa-se na Tabela 1 a grande discrepância entre o número de serrarias
de exportação com as de consumo local nos três Estados. A exportação deve
ser entendida não somente como para outros países, mas também para outros
Estados. Neste período o Rio Grande do Sul ainda possuía o maior número de
serrarias, sendo seguido por Santa Catarina.
A maioria das serrarias de pinho existentes no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná foram instaladas antes da criação do I.N.P. Entretanto, o
registro se tornou obrigatório somente com a criação do referido Instituto no
ano de 1941, sendo que o prazo para tais registros se encerrou em 30 de junho
de 1943, é neste período que foram efetuados os registros da maioria dessas
indústrias. Atente-se ao fato como foi mencionado pela Presidência do I.N.P.
que: “a instalação de serrarias de pinho, para a exportação, esteve proibida
no período de 3 de abril de 1944 a 31 de janeiro de 1949, sendo permitida
a montagem de serrarias de pinho para o consumo local.” Enquanto que a
reabertura a montagem de serrarias de pinho para exportação se deu “somente
de 1 de fevereiro de 1949 a 23 de julho de 1951”.27
Para os administradores do I.N.P. as medidas relacionadas ao
reflorestamento e preservação das riquezas florestais estavam sendo observadas,
pois:
O Instituto reserva 40 % da arrecadação bruta das suas taxas
para os trabalhos de reflorestamento nos Estados e cobra
uma taxa por metro cúbico de madeira produzida, destinada
ao mesmo fim. Além disso, presta este órgão auxílio técnico
e financeiro ao reflorestamento de particulares. Essas
medidas no seu conjunto satisfazem as exigências do Código
Florestal vigente.28

O controle maior pelas autoridades, assim como a redução das reservas
de araucárias fez com que gradativamente as empresas madeiras diminuíssem
as suas atividades na região. Em seu relatório a Cooperativa Madeireira do Vale
do Uruguai Ltda., na década de 1970, considera a redução das vendas para o
mercado argentino como normal, devido à “diminuição também da matéria
prima regional que é o pinheiro. Cada ano que passa diminui o numero de
associados que exportam por encerrarem suas atividades madeireiras”.29
Todavia, isto não significava o fim do desmatamento na região. Entre
os anos de 1985 e 1995, a região da FOM teve proporcionalmente o maior
ritmo de desmatamento em Santa Catarina. De acordo com dados divulgados
pela SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
no ano de 2001, a Floresta Ombrófila Mista é apontada como a tipologia que
sofreu a “maior pressão nos últimos cinco anos, destacando os municípios de
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Abelardo Luz e Ponte Serrada entre os que lideram o processo de desmatamento
no Estado”.30
As principais causas do desmatamento nas últimas décadas, mencionadas
nos Processos de Criação das Unidades de Conservação do Oeste de Santa
Catarina são: a) assentamentos rurais implantados em áreas de florestas; b)
exploração madeireira insustentável através de planos de manejo autorizados;
c) expansão da monocultura de pinus e eucaliptus praticada por empresas
madeireiras, de papel e de celulose; d) expansão de atividades agropecuárias
em pequenas, médias e grandes propriedades.31
Desde meados da década de 1980, inúmeros assentamentos do MST
implantados em Santa Catarina, se dão em áreas da FOM. Segundo os autores da
obra Floresta com Araucárias,32 o desmatamento dos remanescentes já acontecia
mesmo antes da implantação, pois o proprietário da área desapropriada recebia
autorização para retirada de todo o estoque de madeira, antes de entregar a área
para os beneficiados. Entretanto, em inúmeros casos os assentados faziam a
exploração e venda da madeira.33 De acordo com relatório de 1997 do MST no
município de Abelardo Luz, daquele ano, existiam 17 assentamentos, sendo
que a maioria em áreas da Floresta com Araucárias. De acordo com os dados
publicados no Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados
no Domínio da Mata Atlântica, de 1998, entre 1990 e 1995, foi desmatado
um total de 4.500 hectares no município de Abelardo Luz, sendo o mesmo
considerado campeão em desmatamento do Estado. Nos anos de 1995 a 2000
o município continuou na liderança do desmatamento.
A expansão das atividades agropecuárias também é apontada como uma
das principais responsáveis pelo desmatamento. Desde as primeiras décadas
do século XX, quando iniciou o processo de colonização, grandes áreas de
florestas foram derrubadas, sempre com a justificativa de estabelecimento
de culturas agrícolas e de gado. O mesmo continuou acontecendo com os
remanescentes de araucária, no final do século XX e início do século XXI, só
que desta vez com agricultura e pecuária intensiva. Um dos métodos adotados
pelos proprietários é de “ir roendo pelas bordas”, desmatando anualmente
pequenas faixas na margem externa dos fragmentos de florestas, enquanto que
outros “desmatam de dentro para fora” dos remanescentes. É uma técnica de
enganar a fiscalização, deixando somente as bordas dos fragmentos.34
Segundo João de Deus Medeiros e outros autores um tipo de erosão
diferente não provocado pela chuva vem acontecendo na Floresta com
Araucárias, provocada pelo machado e a motosserra. A retirada seletiva que
era permitida à época fez com que as “melhores araucárias, canelas, perobas,
cedros, imbuias e muitas outras espécies nobres vão sendo gradativamente
retiradas da mata, ficando os indivíduos raquíticos, tortos e finos”.35 Para tentar
solucionar parte dos problemas foi aprovada a Resolução CONAMA n. 278,
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de 24 de maio de 2001, suspendendo as autorizações de corte no bioma Mata
Atlântica.36
Todavia, as fontes pesquisadas indicam que os crimes ambientais
continuavam, como mostra a reportagem publicada no jornal A Notícia, de
Joinville, no dia 17 de dezembro de 2003, onde o município de Abelardo Luz
é mencionado:
Abelardo Luz – Fiscais do IBAMA e policiais ambientais
flagraram, ontem uma nova devastação florestal de grande
porte, desta vez no Oeste do Estado. Pelo menos 56
hectares de uma área que faz parte da Fazenda Santa Tecla,
no interior de Abelardo Luz, foram explorados de forma
ilegal por fazendeiros interessados na extração de imbuia,
araucárias, canelas, cedros e outras madeiras nobres da
região ameaçadas de extinção.37

O autor da reportagem adverte que todo o ecossistema em questão é
afetado quando acontecem desmatamentos como o mencionado acima:
A degradação pode ser observada já na entrada da
propriedade. Sem as raízes das arvores, a erosão do solo
vai interferindo no leito de um riacho que passa nas
proximidades. A água da chuva varre a terra fértil para o rio.
A derrubada das arvores, seguida de queimada, afugentou
animais silvestres e deu um novo panorama para a geografia
local. A enorme clareira aberta na floresta surpreendeu os
policiais e agentes do IBAMA. Somente as cepas e alguns
troncos das arvores abatidas permanecem. A terra que antes
era rica em vegetação nativa, agora dá espaço a uma tímida
plantação de feijão.38

Como a área acima mencionada fazia parte da área II, mencionada
na Portaria n. 508 do Ministério do Meio Ambiente, para ser transformada
em Unidade de Conservação, o proprietário tentou agir antes de ter a sua
propriedade englobada na Estação Ecológica da Mata Preta.
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POR qUE CRIAR DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E POR
qUE NESTAS ÁREAS?
A discussão e implantação de áreas protegidas no Brasil remontam ao
final do período colonial e estiveram presentes durante o Império. Todavia,
a efetiva criação de áreas protegidas aconteceu durante a República, com a
instalação do primeiro parque em 1937.39
No Brasil a primeira unidade de conservação criada foi o Parque
Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro em 1937. As primeiras unidades foram
criadas com o objetivo de preservar suas belezas aparentes. Gradativamente
foram sendo elaboradas regras próprias de uso e manejo para implantação e
conservação das unidades de conservação, entretanto, somente em 2000 foi
aprovada e sancionada a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentando
o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituindo o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.40
Atualmente são cinco as tipologias de áreas protegidas no Brasil: 1)
unidades de conservação, 2) área de preservação permanente, 3) reserva legal,
4) terra indígena, e 5) áreas de reconhecimento internacional. As unidades de
conservação, onde se insere o nosso estudo, são organizadas em três grupos
distintos: 1) Unidades de Conservação de Proteção Integral, (onde se situam
tanto o Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta), 2)
Unidades de Conservação de Manejo Provisório, 3) Unidades de Conservação
de Manejo Sustentável.
A implantação de áreas protegidas dificilmente acontece sem entraves e
condicionantes, que “impedem o seu efetivo funcionamento no que concerne
tanto à gestão das áreas existentes quanto a integração destas áreas às dinâmicas
especificas de cada lugar”.41 A situação não foi diferente no Oeste de Santa
Catarina, onde os embates e debates gerados a partir do estabelecimento das
novas áreas protegidas, deixaram marcas profundas na região.
O Oeste do Estado de Santa Catarina teve perdas em grande escala da
Floresta Ombrófila Mista e as legislações existentes não foram capazes de
garantir a sobrevivência de grande parte da Floresta Ombrófila Mista. Desta
forma, inúmeras outras iniciativas, feitas pela sociedade civil e depois por parte
do Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, foram colocadas
em prática nos últimos anos para conservar o pouco que ainda restava. A
principal medida foi a criação, através do decreto do Presidente da República
datado de 19 de outubro de 2005, do Parque Nacional das Araucárias, nos
municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, com uma área de 12.841 hectares
e a Estação Ecológica da Mata Preta, no município de Abelardo Luz, com uma
área de 6.563 hectares, como Unidades de Conservação.
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Para suprir a falta de diagnósticos sobre a situação das áreas florestais
no Estado foram realizados entre os meses de março e abril de 2001, por uma
equipe designada, voos de reconhecimento, complementadas por inspeções
de campo posteriormente. A equipe foi composta por integrantes do Núcleo
Assessor de Planejamento da Mata Atlântica do Ministério do Meio Ambiente,
do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera, do IBAMA-DF, da Federação de
Entidades Ecologistas Catarinenses e da Associação de Preservação do Meio
Ambiente do Alto Vale do Itajaí. Inicialmente o diagnóstico foi realizado
nas áreas entre os municípios de Jaraguá do Sul (norte do Estado) e Abelardo
Luz (Oeste).42 Em grande parte do percurso, a equipe observou uma intensa
fragmentação da Floresta com Araucárias sendo encontrada mais em áreas
montanhosas, analisando qualitativamente perceberam que estas formações
secundárias eram pobres e sem trechos significativos de remanescentes
primários. Já nos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia o diagnóstico
foi distinto, “pois a paisagem após áreas de grande extensão de Pinus elliottii
emoldurava uma porção significativa da Floresta Ombrófila Mista de qualidade
peculiar, com araucárias de grande porte bem distribuídas e um rico sub-bosque
igualmente denso e diversificado”.43 Estas áreas passaram a constituir mais
tarde o Parque Nacional das Araucárias. E na porção norte do município de
Abelardo Luz foi observado a ocorrência de outra área coberta por Floresta com
Araucárias, contudo o “sub-bosque nesta formação já mostra sinais de intensa
atividade antrópica”. Outros fragmentos próximos “são igualmente relevantes,
ainda que a extração de árvores de araucária praticamente tenha eliminado
essa espécie da floresta.” O que persiste é o sub-bosque sobre o qual “são
claros os sinais da continuidade do processo de exploração madeireira.” Em
síntese, “este conjunto de fragmentos passou a compor a Estação Ecológica
da Mata Preta”.44
A Portaria n. 508 de 20 de dezembro de 2002, do Ministério do Meio
Ambiente, estabelece como áreas prioritárias para a criação de unidades
de conservação federais no Estado de Santa Catarina: área I – denominada
Ponte Serrada, com superfície aproximada de 15.000 hectares, localizada nos
municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no Estado de Santa Catarina e
a área II, denominada Abelardo Luz, com superfície aproximada de 12.500
hectares localizada no município de Abelardo Luz [...]. A mesma portaria no
artigo 3º informava que a permissão para o corte e a supressão de “espécies da
flora nativa somente poderão ser autorizados em caráter excepcional, quando
necessários à realização de obras, projetos ou atividades se utilidade pública e
praticas preservacionistas”.45 A Portaria n. 178 de 07 de abril de 2003 dá nova
redação a portaria n. 508, mantendo os principais itens e esclarecendo outros.
Uma das medidas para agilizar a criação das Unidades de Conservação
foi a nomeação de um Grupo de Trabalho instituído através da Portaria
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Interministerial n. 49, de 06 de fevereiro de 2002, atendendo “uma demanda
das ONGs catarinenses.” Segundo a Nota Técnica/NAPMA n. 01/03 em reunião
realizada no dia 14 de junho de 2002 foram aprovados dois encaminhamentos:
“o primeiro, de que o grupo já havia coletado informações suficientes para
apresentar uma proposta de criação de UCs, e o segundo solicitando a dilatação
do prazo para vigência do grupo para além do previsto na portaria”.46
No mês de março de 2003, foi instituído pela Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, o Grupo de Trabalho Araucárias Sul composto por
representantes do Governo Federal, dos governos estaduais e municipais e de
setores acadêmicos, empresariais e organizações não governamentais, dos três
estados da região sul, com o objetivo de “construir uma estratégia participativa
de preservação e recuperação da Floresta com Araucária”.47 A constituição
de uma Força Tarefa, dentro do GT, constituída por técnicos do IBAMA, do
Ministério do Meio Ambiente e consultores convidados foi importante para
realizar os estudos de campo. Para os levantamentos da área, foram utilizados
mapas e imagens de satélite recentes e de alta resolução e equipamentos de
técnicas de geoprocessamento. Cada área remanescente foi avaliada a partir
dos princípios da Biologia da Conservação, levando em conta a análise de
fauna e flora, a ecologia da paisagem e a variabilidade genética das araucárias.
Além disso, foram considerados aspectos geomorfológicos e hidrográficos,
socioeconômicos, políticos e fundiários. As atividades foram realizadas no
período de novembro de 2003 a março de 2005.
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA PRETA
A Estação Ecológica da Mata Preta fica localizada no município de
Abelardo Luz que, de acordo com os dados do IBGE de 2010, possui uma
população de 17.100 habitantes, sendo 55,96% da área urbana e 44,04%
residentes na zona rural. A área total do município é de 955,368 km². As
atividades rurais envolvem agricultura, pecuária, silvicultura e exploração
florestal, atingindo 47,5% da população.48 A sua inserção na atividade produtiva
regional não é muito significativa, centrando-se na produção de milho e soja,
responsáveis por 85,7% da produção do município. Em âmbito regional a sua
maior inserção encontra-se na produção de soja. Tem 120 estabelecimentos
agrícolas, com predominância de propriedades de até 200 hectares, ressalta-se
que existem 9 estabelecimentos com mais de 2.000 hectares. ·.

Revista Esboços, Florianópolis, v. 18, n. 25, p. 96-117, ago. 2011
Unidades de Conservação de Proteção Integral: solução para a preservação?
Floresta com Araucárias em Santa Catarina

110

Figura 1 - Área delimitada da Estação Ecológica da Mata Preta. Fonte:
PARNA das Araucárias e ESEC da Mata Preta - Projeto PDA. Rio do Sul:
APREMAVI, 2006.

A área da Estação Ecológica da Mata Preta é composta por três
fragmentos, com uma área de 6.563 hectares muito próximos e com
possibilidades de conexão, como pode ser observado na Figura 1. Um desses
fragmentos abriga “uma população considerável de pinheiros (Araucaria
angustifolia) bem como de outras espécies ameaçadas de extinção como a
imbuia (Ocotea porosa) e o xaxim bugio ou samambaiaçu-imperial (Dicksonia
sellowiana)”.49 A área se encontra inserida numa região “sob intensa pressão
de exploração florestal e expansão de culturas agrícolas”. E os fragmentos
encontrados “são as derradeiras manchas da vegetação original nesse município
e região, razão maior para a designação dos mesmos para a implantação de
Unidade de Conservação da Natureza do Grupo de Proteção Integral”.50
No que se refere à paisagem estes fragmentos apresentam contatos
com distintas unidades, como florestas naturais, reflorestamentos, pastagens,
cultivos agrícolas, áreas de banhado e estradas. O entorno da Estação Ecológica
da Mata Preta apresenta-se:
Com uma matriz bastante alterada pelas atividades
antrópicas, destacando-se o plantio extensivo de Pinus spp.,
a expansão das monoculturas da soja e milho, favorecendo
desmatamentos de pequenos fragmentos e avançando sobre
as bordas dos principais remanescentes. Adicionalmente
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registra-se um elevado número de assentamentos de
programas de reforma agrária.51

O Processo de Criação da Estação Ecológica da Mata Preta traz dados
sobre as principais propriedades situadas na área núcleo que são em número
de 5, além das áreas da FUNAI e do INCRA.52
No município de Abelardo Luz existem 22 assentamentos do INCRA,
localizados a leste da área núcleo, com exceção do Assentamento Nova Aurora.
Este se encontra na área núcleo, ocupando uma superfície de 719,5378 ha.,
desmembrada em 60 lotes. “Consta na Planta Geral do Parcelamento a Reserva
Legal do assentamento com uma área de 124,6071 ha”.53
As conclusões e recomendações dos estudos feitos em dezembro de
2004 sobre a área núcleo de Abelardo Luz mostram que existem pequenas
propriedades, inseridas na área núcleo, sem cobertura florestal e que: “as
grandes propriedades, totalizando cinco, situadas na região dos estudos são as
detentoras do maciço florestal remanescente no município de Abelardo Luz”.
O autor do relatório complementa afirmando que os proprietários dos imóveis
com receio de possível desapropriação, não disponibilizaram documentos
cartográficos e matriculas dos imóveis visitados, o que dificultou o estudo
relativo aos aspectos fundiários.54
Como forma de preservar os remanescentes da Floresta com Araucárias
é criada a Estação Ecológica da Mata Preta pelo Decreto de 19 de outubro de
2005, em seu primeiro artigo lê-se:
Art.1º. Fica criada a Estação Ecológica da Mata Preta, no
município de Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina,
com aproximadamente 6.563 hectares, com o objetivo
de preservar os ecossistemas naturais existentes com
destaque para os remanescentes da Floresta Ombrófila
Mista, possibilitando a realização de pesquisas científicas
e o desenvolvimento de atividades controladas de educação
ambiental.55

PARqUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS
O fragmento florestal que compõem o Parque Nacional das Araucárias
constitui um “grande bloco de floresta”, como pode ser observado na Figura
2, e está situado na junção dos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia,
no Estado de Santa Catarina, apresentando uma área de 12.841 hectares.
O município de Ponte Serrada tem uma população de 11.031 habitantes,
de acordo com os dados do censo de 2010.56 O município tem uma área de
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564,01 Km², caracteriza-se por um elevado grau de urbanização de 69,11%.
Difere do município de Passos Maia por ter somente 30,89% da sua população
envolvida no setor rural. As principais culturas agrícolas são soja e milho. Em
relação às propriedades predominam estabelecimentos de até 200 ha. Em termos
de uso da terra “se qualifica pela grande proporção de área de matas naturais
e plantadas, que ocupam 59,9% da área dos estabelecimentos, a mais elevada
nesse conjunto.” O restante se divide entre pastagens e lavouras.57
Passos Maia tem uma população de 4.429 habitantes, sendo em sua
maioria habitantes da zona rural, 75,12% e somente 24,88 vivem na zona urbana,
de acordo com o censo de 2010. A área total do município é de 588,6 km². O
setor agrícola está concentrado no milho e soja, a maioria das propriedades é
de até 200 hectares, sendo que tem o registro de 4 estabelecimentos com área
total de 2000 ha ou mais, o que é significativo. E em “termo de uso da terra
difere pela elevada predominância de matas naturais e plantadas que ocupam
40,0% da área dos estabelecimentos”.58 Enquanto que as áreas de pastagens
ocupam 37% e as lavouras 12%.

Figura 2 - Área delimitada do Parque Nacional das Araucárias.
Fonte: PARNA das Araucárias e ESEC da Mata Preta - Projeto
PDA. Rio do Sul: APREMAVI, 2006.

A região do Parque é uma área de Floresta com Araucárias que apresenta
uma estrutura “fitossociológica bem conservada, com aspectos típicos de uma
‘autêntica’ mata preta, onde as copas dos pinheiros formam um dossel contínuo
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e uniforme. Abrigando um sub-bosque rico e diversificado”. Para completar
a paisagem a área ainda é “cortada por rios de grande importância regional e
que compõem com as florestas cenários de grande beleza paisagística”.59 Além
disso, outros aspectos indicam uma maior relevância desse fragmento “como
a ausência de contato com as estradas, e a distribuição mais equilibrada das
diferentes unidades da paisagem.” Em sua maior parte apresenta uma cobertura
florestal com poucos sinais de interferências antrópicas. As alterações que
podem ser observadas referem-se a iniciativas de planos de manejo florestal
com espécies ameaçadas de extinção, nomeadamente pinheiros e imbuias, os
quais foram interrompidos, por decisões judiciais e pela edição da Resolução
CONAMA 278/2001. A maior pressão sobre o fragmento é o contato com os
plantios de Pinus spp, que “chegam a perfazer mais de 30% de seu perímetro,
por outro lado é também o fragmento que apresenta a maior área de contato
com as florestas, cerca de 22% do perímetro, o que condiciona a um maior
grau de conectividade”.60
Como um dos resultados de todo o processo histórico discutido no
decorrer do presente artigo tem-se a criação do Parque Nacional das Araucárias
pelo Decreto de 19 de outubro de 2005, em seu primeiro artigo lê-se:
Art.1º. Fica criado o Parque Nacional das Araucárias
localizado nos municípios de Ponte Serrada e Passos
Maia, no Estado de Santa Catarina, com aproximadamente
12.841 hectares, com o objetivo de preservar os ambientes
naturais ali existentes com destaque para os remanescentes
da Floresta Ombrófila Mista, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental, recreação em contato com a natureza
e turismo ecológico.61

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o início do século XX a Floresta com Araucárias passou por
diferentes estágios de desmatamentos na região Oeste do Estado. A preservação
era pouco debatida e muito menos praticada em grande escala. No início
do século XXI, o esplendor e a imensidão da Floresta com Araucárias é
encontrada com mais facilidade nos relatos dos viajantes que a apreciaram e
enalteceram e nos documentos históricos do passado, além dos fragmentos,
muitas vezes perdidos no meio de florestas exóticas. As tentativas para a
preservação, cujo último ato foi a criação das duas Unidades de Conservação
foi questionado de forma veemente por segmentos da sociedade, por parte da

Revista Esboços, Florianópolis, v. 18, n. 25, p. 96-117, ago. 2011
Unidades de Conservação de Proteção Integral: solução para a preservação?
Floresta com Araucárias em Santa Catarina

114

mídia, e principalmente pelas principais lideranças políticas do Estado, desde
o nível municipal até federal, como foi constatado na nossa leitura dos dois
processos analisados. O que estava em jogo na maior parte do tempo eram os
interesses econômicos, uma análise de perdas e ganhos, ou seja, uma análise
imediatista. Uma visão equivocada, como já era alertado em 1930, por F. C.
Hoehne, em sua obra Araucarilândia, não serviu como alerta, nem mesmo no
seu aspecto econômico:
As selvas naturaes e virgens encerram vidas e riquezas, cujo
verdadeiro valor e importância real, ainda se não podem
avaliar devidamente. Protege-las é defender um patrimonio
que, uma vez perdido, jamais pode ser adquirido, quer pela
força, quer pelo dinheiro. Salvaguardar as florestas, tanto
quanto possível é garantir maiores possibilidades e recursos
para a agricultura, indústria e commercio; é edificar uma
nação e assegurar a vida de seus filhos.62

A análise dos documentos mostrou, entre outros aspectos, que apesar do
Brasil ter leis de proteção desde a década de 1930, elas não foram suficientes
para que na região Oeste a Floresta com Araucárias e a Floresta Estacional
Decidual fossem preservadas, assim como a conservação da sua biodiversidade.
Não resta dúvida que a Lei Federal n. 11.428 de 22 de dezembro de 2006, a
chamada lei da Mata Atlântica, que tem como objetivo preservar o que resta
de remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica no país, foi um passo
importante, assim como o Decreto n.6.660 de 21 de novembro de 2008 que
regulamentou a Lei da Mata Atlântica, estabeleceu onde, quando e como pode
haver intervenção ou uso sustentável nos remanescentes da vegetação nativa.63
Caso não tivesse sido assinada e promulgada a Lei da Criação das duas Unidades
de Conservação, em 2005, a discussão ainda estaria acontecendo e a Floresta
com Araucárias, apesar de toda a legislação existente em defesa delas, estariam
em processo de devastação.
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Araucárias: unidades de conservação integral no
Estado de Santa Catarina, Brasil (séculos XX e XXI)

Eunice Sueli Nodari, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
eunice@cfh.ufsc.br

A exuberância das florestas que cobriam o Oeste de Santa Catarina foi
observada em 1929, por um integrante da comitiva do Governador de Santa
Catarina que fazia reconhecimento da região e cujo texto foi publicado décadas
após.
Caminhamos hoje alguns quilômetros no regaço bravio da floresta, através de
pinheiros altos e redondo como torres, tão grossos que dois homens não os abarcam;
e dos torsos hercúleos e rugosos das imbuias, de copas largas e vastas, emaranhadas
de gravatá e barbas-de-velho, e como feitas para abrigar o amor de todos os
pássaros; e das colunas majestosas dos cedros, de cujas franças refolhudas pendem
lianas frágeis e cipós rijos, pesados como cordas; e de cambarás felpudos de musgos
e fungos vermelhos; e das hastes finas e esguias das bracatingas; e de troncos corde-rosa, manchados de branco e cheios de estrias verdes, que me fizeram lembrar
uma pintura impressionista. (D’Eça, 1992: 99)

Infelizmente algumas décadas após, restava muito pouca da paisagem
enaltecida por inúmeros visitantes que percorreram a região. A pesquisa sobre
Florestas, desmatamento, devastação e preservação da flora e da fauna é o
nosso maior campo de trabalho tanto em projetos quanto em orientações de
Mestrado e de Doutorado. Utilizamos diferentes aportes teóricos. A obra de
Warren Dean, “A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica
brasileira” é uma obra importante para quem trabalha com a Mata Atlântica,
pois o autor aborda e analisa o tema desde 1500 até os nossos dias (Dean,
1996). O livro, mesmo sendo considerado alarmista por pesquisadores, em
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vários aspectos, tem inúmeros méritos, e talvez o mais importante, seja que o
autor foi o primeiro historiador ambiental a alertar para os problemas que
ocorriam e ocorrem em relação à devastação da Mata Atlântica, servindo de
referencial para pesquisas.
A história da devastação da Floresta Ombrófila Mista - FOM, um dos
ecossistemas do Bioma Mata Atlântica (Figura 1), tem fases distintas nos
diferentes Estados do Sul do Brasil. Entretanto, todas têm como personagens
principais da devastação os grupos econômicos que viam na floresta uma das
suas principais fontes de renda. Dentro desta denominação de grupos temos
desde simples madeireiros locais e regionais até grandes corporações. Os
primeiros acompanhavam as companhias colonizadoras que precisavam limpar
a área para a fixação das colônias e as últimas, eram braços de grandes
companhias, como era o caso da Lumber Colonization, que visavam lucros a
curto e longo prazo para as empresas. Ambos não tinham, no final do século
XIX e até metade do século XX, preocupação em preservar e reflorestar.
Dentro da perspectiva do capital era um bem econômico que estava ali para
ser explorado. No caso específico da área em estudo neste artigo, o processo
de devastação foi acelerado com o estabelecimento de colônias de imigrantes e
migrantes, que viam a floresta como empecilho para as suas lavouras, fossem
elas de pequeno, médio ou grande porte.
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Figura 1. Cobertura vegetal na área de aplicação da lei da Mata
Atlântica

Fonte: Mapa da Área de Ampliação da Lei nº 11.428 de 2006.

A FOM também é conhecida como Mata de Araucária, Mata de Pinhais
ou Floresta com Araucárias. Originalmente ocupava em torno de 200.000 km2,
distribuídos pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e por
algumas áreas menores no Sul do Estado de São Paulo, na Serra da
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Mantiqueira, alguns pontos isolados no Estado de Minas Gerais, além da
província de Misiones, na Argentina. No Paraná abrangia ao redor de 37%, em
Santa Catarina correspondia a 31% e no Rio Grande do Sul em torno de 25%.
A sua área de ocorrência coincide com o clima úmido sem período seco, com
temperaturas médias anuais em torno de 18ºC, mas com três a seis meses em
que as temperaturas se mantêm abaixo dos 15ºC. A FOM é caracterizada por
uma rica mistura florística, que comporta gêneros Australásicos e AfroAsiáticos,

com

fisionomia

fortemente

marcada

pela

predominância

da

Araucaria angustifolia (pinheiro) no estrato superior. Além desta, ocorrem
espécies como imbuia, canela lageana, erva-mate, butiá, bracatinga, xaxim e
tantas outras (IBGE, 2006). Esta tipologia florestal resguarda diversas espécies
da fauna e flora atualmente seriamente ameaçadas de extinção e a
consequente perda da biodiversidade. Entre as espécies da flora ameaçadas de
extinção, encontram-se o pinheiro brasileiro (araucária angustifolia), a canela
sassafrás, canela preta, imbuia, xaxim, varias bromeliáceas, além de outras
raras ou endêmicas (Medeiros et al., 2004: 28). Algumas espécies da fauna se
encontram ameaçadas de extinção como o papagaio-charão, a gralha azul, o
veste-amarela, e entre os mamíferos a jaguatirica, puma ou onça-parda,
veado-mão-curta ou veado-bororó-do-sul (Machado et al., 2008: 785-822).
Desde a década de 1920, o Oeste de Santa Catarina recebeu levas de
colonos provenientes, em sua maioria, do Rio Grande dos Sul. As companhias
colonizadoras pertencentes a empresários do Rio Grande do Sul, tornaram-se
as principais responsáveis pelo processo de povoamento do Oeste de Santa
Catarina. Competia a elas pôr em prática uma migração dirigida a grupos
específicos que se adequassem aos padrões estabelecidos pelo Governo
Estadual e pelas próprias companhias, ou seja, que povoassem e colonizassem
a região ordeiramente. O público-alvo foram os teutos e ítalos brasileiros,
estabelecidos no Rio Grande do Sul, onde já haviam demonstrado a capacidade
de colonizar. Estes migrantes levavam consigo uma série de práticas
socioculturais, que foram adaptadas e/ou renegociadas quando do seu
estabelecimento na região (Nodari, 2009).
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A necessidade de montar um processo de ocupação imediata, após a
assinatura que deu fim a Questão do Contestado, em 1917, e para evitar
novas disputas de terras com o Paraná, fez com que o governo de Santa
Catarina recorresse à iniciativa privada para ocupar e colonizar a região. Desta
forma, as companhias colonizadoras pertencentes, em sua maioria, a
empresários do Rio Grande do Sul, tornaram-se responsáveis pelo processo de
recrutamento e povoamento do Oeste de Santa Catarina. Para as companhias
colonizadoras era um negócio financeiramente atrativo e, no caso de algumas
delas, como a “Southern Brazil Lumber and Colonization Company”, a Empresa
Colonizadora Luce, Rosa & Cia., a Empresa Colonizadora Bertaso, Maia e Cia. e
a Companhia Territorial Sul Brasil, o governo concedia as terras devolutas em
troca da construção de estradas. Com exceção da Southern Brazil Lumber and
Colonization Company (Carvalho, 2010), os proprietários da maioria das
colonizadoras eram do Rio Grande do Sul e várias delas, possuíam madeireiras
nos dois Estados. Com a redução das reservas florestais em determinados locais
eles iam se deslocando em busca de matéria-prima.
Com o esgotamento relativo das florestas do Rio Grande do Sul, o
processo de desmatamento ganha força no Oeste de Santa Catarina. Os
interesses econômicos estão em jogo em todas as fases da devastação, nas
quais as florestas eram percebidas como fonte potencial de renda. Os grupos
de interesse envolviam desde pequenos madeireiros locais e regionais até
grandes

corporações.

Os

primeiros

acompanhavam

as

companhias

colonizadoras que precisavam deixar a área “limpa” para a fixação das
colônias, enquanto que as últimas eram braços de grandes companhias, como
era o caso da Southern Brazil Lumber and Colonization Company, visando
lucros a curto, médio e longo prazo. No caso específico da área em estudo em
Santa Catarina, o processo de devastação foi intenso com o estabelecimento
de colônias de imigrantes e migrantes, que enxergavam a floresta como
empecilho para as suas futuras lavouras. A maioria dos colonos que se
estabeleceram na região já havia passado pelo processo de colonização no Rio
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Grande do Sul, pessoalmente ou com os seus pais, pois a maioria descendia de
famílias imigrantes de primeira a terceira geração (Nodari, 2009: 23-64).
Uma das maiores companhias colonizadoras atuantes no Oeste de
Santa Catarina foi a Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso. Ela se
subdividiu em uma série de empresas menores, como serrarias, olarias,
cooperativas madeireiras, para manter um controle maior na região. Havia
outras empresas, muitas com sede no Rio Grande do Sul, onde o esgotamento
das florestas as levou a instalarem as serrarias no outro lado do rio Uruguai.
De acordo o Departamento Estadual de Estatística de Santa Catarina, a
superfície mínima de desmatamento no Estado foi estimada em 1.500 Km2 ou
1,57% da área, no período de 1933-38, ocasionado pela derrubada continuada
de essências da flora, especialmente pinho do Brasil. Segundo a reportagem
do jornal “A Imprensa”, do município de Caçador, no ano de 1939 a “obra
devastadora” aumentou “refletida fielmente na avolumada exportação de
madeiras em 1939” e em “1940, pelos meses já decorridos, o desbravamento
não estacionou nem regrediu consonante se prejulgava. Ao revés: prosseguiu
caracterizado pela mesma impetuosidade”. 1 O maior mercado consumidor
dessa madeira, tanto a do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, era a
Argentina. Em áreas de alcance das ferrovias para o escoamento da madeira, o
processo foi bem mais acelerado do que em áreas onde não havia este meio
de transporte, onde o principal meio acabava sendo via fluvial, principalmente
pelo rio Uruguai. Para o Oeste de Santa Catarina o principal meio de transporte
eram as balsas, que desciam o rio Uruguai (Figura 2). Em 1939, em uma única
enchente do rio Uruguai, conforme noticiado na imprensa escrita regional,
“desceram para a República Argentina talvez trezentas balsas de madeira dos

1

Publicado no Jornal “A Imprensa”, nº 76, Ano 2, a 11 agosto de 1940, pág. 1.
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municípios marginais, tendo assim ocupado aproximadamente dois mil
homens”.2

Figura 2. Balsas no rio Uruguai, transportadoras de madeira extraída
na região Oeste de Santa Catarina, década de 1940

Fonte: Arquivo do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM.

A imprensa escrita regional publicava com certa regularidade assuntos
relacionados as florestas, como é o caso do periódico “A Imprensa” de
Caçador. No dia 22 de junho de 1952, numa ampla reportagem, foram
divulgadas as respostas fornecidas pela Presidência do Instituto Nacional do
Pinho aos questionamentos feitos através do requerimento n.588, de autoria
do deputado Waldemar Rupp, apresentado na Câmara Federal. Entre os
assuntos abordados constava: “Qual o número de serrarias existentes nos
estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul ocupadas no corte de
pinheiros e seu aproveitamento? O número de serrarias existentes nos Estados

2

Publicado no Jornal “A Voz de Chapecó”, Ano 01, n. 05, a 4 de junho de 1939.
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de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul ocupadas no corte de pinheiros
e seu aproveitamento é de 3.018”.3
As 3018 serrarias mencionadas, e de acordo com a Presidência do
I.N.P., estavam assim divididas entre os três Estados:
Tabela 1. Serrarias do Sul do Brasil
Estados
Serrarias de
Exportação de Pinho
e Mista
Serrarias de
Consumo Local de
Pinho e Mista.

Santa Catarina

Paraná

Rio Grande do Sul

984

777

1.182

14

46

15

Fonte: Jornal “A Imprensa”, publicado a 22 junho de 1952, nº 13.

Observa-se na Tabela 1 a grande discrepância entre o número de
serrarias de exportação com as de consumo local nos três Estados. A
exportação deve ser entendida não somente como para outros países, mas
também para outros Estados, principalmente São Paulo. Neste período, o Rio
Grande do Sul ainda possuía o maior número de serrarias, sendo seguido por
Santa Catarina.
A maioria das serrarias de pinheiro brasileiro existentes no Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná foram instaladas antes da criação do I.N.P..
Entretanto, o registro se tornou obrigatório somente com a criação do referido
Instituto no ano de 1941, sendo que o prazo para tais registros se encerrou
em 30 de junho de 1943 e é neste período que foram efetuados os registros da
maioria dessas indústrias. Atente-se ao fato como foi mencionado pela
Presidência do I.N.P. que: “a instalação de serrarias de pinho, para a

3

Publicado no jornal “A Imprensa”, nº 13, a 22 junho de 1952, pág. 6.
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exportação, esteve proibida no período de 3 de abril de 1944 a 31 de janeiro
de 1949, sendo permitida a montagem de serrarias de pinho para o consumo
local.” Enquanto que a reabertura a montagem de serrarias de pinho para
exportação se deu “somente de 1 de fevereiro de 1949 a 23 de julho de 1951”
(cf. supra).
Dados estatísticos, quando se utilizam fontes distintas, podem constituir
problemas para os pesquisadores, pois dificilmente se chegará a um consenso
sobre o número de serrarias existentes. Levantamentos anteriores feitos por
pesquisadores mostram que nem todas as serrarias eram cadastradas e
legalizadas. Havia ainda aquelas que eram instaladas clandestinamente e
forneciam madeiras para as serrarias legalizadas. A partir de 1943, quando foi
exigido o cadastramento e registro, os dados se tornam mais confiáveis. Caso
os proprietários não fizessem os registros, estariam impedidos de vender os
seus produtos para outros Estados e, principalmente, de exportar para outros
países.
No recenseamento industrial de 1920, o Rio Grande do Sul tinha um
número maior de indústrias madeireiras do que Santa Catarina, pois o
estabelecimento de colônias no Oeste catarinense apenas se iniciava. Este
quadro se alterou de forma gradativa nas décadas de 1940 a 1970. Nas bases
de dados usadas para compor os gráficos abaixo, as serrarias de pinho
aparecem como uma categoria, as de lei formam outra e as mistas formam
uma terceira. Entretanto, para efeitos estatísticos juntamos as três categorias
em uma só, tendo em vista que todas eram destinadas a exportação.
Enquanto que as serrarias para consumo local aparecem de forma separada, e
negociavam madeiras de pinho e de lei, para consumo da região.

241

Gráfico 1. Número de serrarias no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina (1947 a 1967)

Fontes: Anuário Brasileiro de Economia Florestal, anos de 1949, 1958 e 1968.

No gráfico 1, em relação ao ano de 1947, o Rio Grande do Sul tinha
1.603 serrarias e Santa Catarina contava com 2.250, sendo que 736 das quais
eram destinadas ao corte de madeiras de pinheiro sendo que 115 destas
estavam localizadas no município de Chapecó, que é a área de abrangência do
presente trabalho. As demais se situavam no Norte-Oeste e Sul do Estado
(Anuário Brasileiro, 1949). Outro aspecto que chama a atenção no referido
gráfico é o número de serrarias para consumo local, sempre maior no Rio
Grande do Sul, no período analisado. Em 1967, o número de serrarias de
consumo local praticamente empata com o de serrarias de pinho, de madeiras
de lei e mistas. Em 1947 o número de serrarias de pinheiro no Rio Grande do
Sul era bem superior do que em Santa Catarina. Esse quadro se alterou dez
anos depois, quando o número de serrarias no Rio Grande do Sul era de 1.010
e de Santa Catarina passa para 1.039. A diferença aumenta ainda mais em
1967, como pode ser observado no gráfico 2 (abaixo). Em relação às serrarias
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de madeiras de lei, a diferença para Santa Catarina é acima de 60% nas três
décadas, o que merece estudos futuros, sendo que a hipótese mais provável é
a extração de madeiras da FOD.
Um controle maior da legislação ambiental por parte dos Governos
Federal e Estadual, além da redução das reservas de araucárias fez com que
gradativamente as empresas madeiras diminuíssem as suas atividades na
região como pode ser observado em um relatório da Cooperativa Madeireira do
Vale do Uruguai Ltda., na década de 1970. A referida cooperativa considerava
normal a redução das vendas para o mercado argentino devido à “diminuição
também da matéria-prima regional que é o pinheiro. Cada ano que passa
diminui o número de associados que exportam por encerrarem suas atividades
madeireiras” (Relatório, 1973).
Todavia, isto não significava o fim do desmatamento na região. Entre os
anos de 1985 e 1995, a região da FOM teve proporcionalmente o maior ritmo
de desmatamento em Santa Catarina. De acordo com dados divulgados pela
SOS MATA Atlântica, INPE 2001, a Floresta Ombrófila Mista é apontada como a
tipologia que sofreu a “maior pressão nos últimos cinco anos, destacando os
municípios de Abelardo Luz e Ponte Serrada entre os que lideram o processo
de desmatamento no Estado” (Brasil, ESEC Mata Preta, 2005).
As

principais

causas

do

desmatamento

nas

últimas

décadas,

mencionadas nos Processos de Criação das Unidades de Conservação do Oeste
de Santa Catarina são: a) assentamentos rurais implantados em áreas de
florestas; b) exploração madeireira insustentável através de planos de manejo
autorizados; c) expansão da monocultura de pinus e eucaliptus praticada por
empresas madeireiras, de papel e de celulose; d) expansão de atividades
agropecuárias em pequenas, médias e grandes propriedades (Cf. supra).
Desde meados da década de 1980, inúmeros assentamentos do MST
implantados em Santa Catarina, se dão em áreas da FOM. Segundo os autores
da obra Floresta com Araucária (Medeiros et al., 2004), o desmatamento dos
remanescentes já acontecia mesmo antes da implantação, pois o proprietário
da área desapropriada recebia autorização para retirada de todo o estoque de
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madeira, antes de entregar a área para os beneficiados. Entretanto, em
inúmeros casos os assentados faziam a exploração e venda da madeira (cf.
supra: 39). De acordo com relatório de 1997 do MST no município de Abelardo
Luz, daquele ano, existiam 17 assentamentos, sendo que a maioria em áreas
da Floresta com Araucárias, (alguns caminhos de acesso a assentamentos
podem ser observados na Figura 3). De acordo com os dados publicados no
Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados no Domínio da
Mata Atlântica, de 1998, entre 1990 e 1995, foi desmatado um total de 4.500
hectares no município de Abelardo Luz, sendo o mesmo considerado campeão
em desmatamento do Estado. Nos anos de 1995 a 2000 o município continuou
na liderança do desmatamento.

Figura 3. Assentamento do Movimento dos Sem terra (MST) no
município de Abelardo Luz (2007)

Fonte: Fotografia de Pedro Marcon Lindenmeyer - Acervo do LABIMHA.
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Outro problema apresentado como causa de desmatamento foi a
expansão das atividades agropecuárias. Desde as primeiras décadas do século
XX, quando começou o processo de colonização, grandes áreas de florestas
eram derrubadas, sempre com a justificativa de estabelecimento de culturas
agrícolas

e

de

pecuária.

O

mesmo

continuou

acontecendo

com

os

remanescentes de araucária, no final do século XX e início do século XXI, só
que desta vez com agricultura e pecuária intensiva. Um dos métodos adotados
pelos proprietários é de “ir roendo pelas bordas”, desmatando anualmente
pequenas faixas na margem externa dos fragmentos de florestas, enquanto
que outros “desmatam de dentro para fora” dos remanescentes. É uma técnica
de enganar a fiscalização, deixando somente as bordas dos fragmentos.
Outra causa do desmatamento, nas últimas décadas, está relacionada à
expansão da monocultura de pinus e eucaliptos, praticada por empresas
madeireiras, de papel e de celulose. A implantação de florestas homogêneas
acaba aprofundando o isolamento dos pequenos e médios fragmentos de
florestas nativas. As plantações de arvores exóticas são caracterizadas por sua
agressividade e pelo crescimento acelerado, que acabam eliminando a
possibilidade dos remanescentes reocuparem áreas desmatadas (Moretto,
2010).
No decorrer do texto pode ser observado que o desmatamento contínuo
se deu no mesmo período da fixação dos imigrantes europeus e seus
descendentes e que acabaram sendo os responsáveis por alterações extremas
na paisagem do Oeste de Santa Catarina. A alternativa encontrada e que
deveria trazer certa proteção para os remanescentes florestais será discutida a
seguir.
A discussão e implantação de áreas protegidas no Brasil remontam ao
final do período colonial e estiveram presentes durante o Império. Todavia, a
efetiva criação de áreas protegidas aconteceu durante a República.
No Brasil a primeira Unidade de Conservação foi o Parque Nacional de
Itatiaia, no Rio de Janeiro em 1937. As primeiras unidades foram criadas com
o objetivo de preservar suas belezas aparentes. A partir de então regras
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próprias de uso e manejo foram sendo desenvolvidas no decorrer das décadas
para implantação e conservação das Unidades de Conservação, entretanto,
somente em 2000 foi aprovada e sancionada a Lei No 9.985, de 18 de julho de
2000, regulamentando o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal e instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza.
Atualmente são cinco as tipologias de áreas protegidas no Brasil: 1)
unidades de conservação, 2) área de preservação permanente, 3) reserva
legal, 4) terra indígena e 5) áreas de reconhecimento internacional. As
unidades de conservação, onde se insere o nosso estudo, são organizadas em
três grupos distintos: 1) Unidades de Conservação de Proteção Integral, (onde
se situam tanto o Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da
Mata Preta), 2) Unidades de Conservação de Manejo Provisório, 3) Unidades de
Conservação de Manejo Sustentável (Garay e Becker, 2006).
A implantação de áreas protegidas geralmente envolve conflitos e
entraves que geram tensões entre a população da região e governantes. A
situação não foi diferente no Oeste de Santa Catarina, os conflitos gerados a
partir do estabelecimento das novas áreas protegidas dizem respeito aos
diversos modos de uso e de apropriação específica.
Toda a área abrangida pela FOM teve perdas em grande escala no
Estado de Santa Catarina e as legislações existentes não foram capazes de
garantir a sobrevivência de grande parte da Floresta Ombrófila Mista. A FOM
atualmente tem em torno de 2 a 5% de sua área original, no Brasil, sendo que
“dos quais irrisórios 0,7% poderiam ser considerados como áreas primitivas,
as chamadas matas virgens” (Campanili e Wigold, 2010: 146), colocando-a
entre as tipologias mais ameaçadas do bioma Mata Atlântica. No Estado de
Santa Catarina os remanescentes florestais perfazem entre 1% e 2% da área
original do Estado, de reduzidas dimensões, encontrando-se dispersos e
isolados.
As evidências das fontes históricas mostram que as Unidades de
Conservação em áreas da FOM são as responsáveis pela preservação do pouco
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que ainda resta das florestas, pois as áreas fora delas continuam sendo
desmatadas. Todas as unidades de conservação da FOM estão localizadas em
municípios onde ocorreu a colonização por imigrantes. Em Santa Catarina
foram criadas 6 unidades de conservação federais, sendo que quatro delas
datem da década de 1960, mostrando a pouca eficiência das mesmas para a
preservação. As Unidades estaduais são em número de três. As duas últimas
Unidades de Conservação, criadas pelo Governo Federal em 2005, a Estação
Ecológica da Mata Preta e o Parque Nacional das Araucárias, cuja localização
está em destaque na Figura 5, abaixo, se transformaram em símbolo e
esperança de preservação das Florestas com Araucárias para a Região Sul
(Nodari, 2011), e que serão discutidas a seguir.

Figura 4. Mapa fitogeográfico de Santa Catarina

Fonte: Leite, Pedro F.; KLEIN, Roberto M., “Vegetação”, in Geografia do Brasil – Região Sul. Rio de
Janeiro: IBGE, 1990.
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Um longo percurso se deu até a efetiva criação destas duas Unidades
de Conservação e alguns aspectos serão descritos e analisados. Para suprir a
falta de diagnósticos sobre a situação das áreas florestais no Estado foram
realizados entre os meses de março e abril de 2001 voos de reconhecimento,
complementadas por inspeções de campo posteriormente. A equipe foi
composta por integrantes do Núcleo Assessor de Planejamento da Mata
Atlântica do Ministério do Meio Ambiente, do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, da Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses e da
Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí.
Inicialmente o diagnóstico foi nas áreas entre os municípios de Jaraguá do Sul
e Abelardo Luz (Prochnow, 2009). Em grande parte do percurso, a equipe
observou uma intensa fragmentação da floresta com araucárias localizadas
mais em áreas montanhosas. Analisando qualitativamente perceberam que
estas formações secundárias eram pobres e sem trechos significativos de
remanescentes primários. Já nos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia o
diagnóstico foi distinto,
pois a paisagem após áreas de grande extensão de Pinus elliottii emoldurava uma
porção significativa da Floresta Ombrófila Mista de qualidade peculiar, com araucárias
de grande porte bem distribuídas e um rico sub-bosque igualmente denso e
diversificado. (Campanili e Prochnow, 2006: 48)

Estas áreas passaram a constituir mais tarde o Parque Nacional das
Araucárias. E na porção norte do município de Abelardo Luz foi observado a
ocorrência de outra área coberta por floresta com Araucária, contudo o “subbosque nesta formação já mostra sinais de intensa atividade antrópica”.
Outros fragmentos próximos “são igualmente relevantes, ainda que a extração
de árvores de araucária praticamente tenha eliminado essa espécie da
floresta.” O que persiste é o sub-bosque sobre o qual “são claros os sinais da
continuidade do processo de exploração madeireira”. Em síntese, “este
conjunto de fragmentos passou a compor a Estação Ecológica da Mata Preta”
(cf. supra).
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A Portaria n. 508 de 20 de dezembro de 2002, do Ministério do Meio
Ambiente, estabeleceu como áreas prioritárias para a criação de unidades de
conservação federais no Estado Santa Catarina: área I – denominada Ponte
Serrada, com superfície aproximada de 15.000 hectares, localizada nos
municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no Estado de Santa Catarina e a
área II, denominada Abelardo Luz, com superfície aproximada de 12.500
hectares localizada no município de Abelardo Luz [...]. A mesma portaria no
artigo 3º. Informava que a permissão para o corte e a supressão de “espécies
da flora nativa somente poderão ser autorizados em caráter excepcional,
quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades se utilidade
pública e praticas preservacionistas”. A Portaria n. 178, de 07 de abril de
2003, dá nova redação a portaria n. 508, mantendo os principais itens e
esclarecendo outros.
Após a escolha dos locais prioritários uma das medidas para agilizar o
processo de criação das Unidades de Conservação foi a composição de um
Grupo de Trabalho instituído através da Portaria Interministerial n. 49, de 06
de fevereiro de 2002, atendendo “uma demanda das ONGs catarinenses”.
Segundo a Nota Técnica/NAPMA n. 01/03 em reunião realizada no dia 14 de
junho de 2002 foram aprovados dois encaminhamentos:
o primeiro, de que o grupo já havia coletado informações suficientes para apresentar
uma proposta de criação de UCs, e o segundo solicitando a dilatação do prazo para
vigência do grupo para alem do previsto na portaria. (Brasil, ESEC Mata Preta, 2005)

No mês de março de 2003, foi instituído pela Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, o Grupo de Trabalho Araucárias Sul composto por
representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além de
representantes de setores acadêmicos, empresariais e organizações nãogovernamentais, dos três estados da região sul, com o objetivo de construir
uma estratégia participativa de preservação e recuperação da Floresta com
Araucárias. A constituição de uma Força Tarefa, dentro do GT, constituída por
técnicos do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e consultores convidados
foi importante para realizar os estudos de campo. Para os levantamentos da
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área foram utilizados mapas e imagens de satélite recentes e de alta resolução
e equipamentos de técnicas de geoprocessamento. Cada área remanescente
foi avaliada a partir dos princípios da biologia da conservação, levando em
conta a análise de fauna e flora, a ecologia da paisagem e a variabilidade
genética

das

araucárias.

Além

disso,

foram

considerados

aspectos

geomorfológicos e hidrográficos, socioeconômicos, políticos e fundiários. As
atividades foram realizadas no período de novembro de 2003 a março de
2005.
Como resultado das atividades de pesquisa, análise das mesmas e da
realização de audiências públicas nas áreas envolvidas foram criados por
decreto do Presidente da República de 19 de outubro de 2005, o Parque
Nacional das Araucárias, nos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia e a
Estação Ecológica da Mata Preta, no município de Abelardo Luz.
A Estação Ecológica da Mata Preta fica localizada no município de
Abelardo Luz que, de acordo com os dados do IBGE (2010), possui uma
população de 17.100 habitantes, sendo 55,96% da área urbana e 44,04%
residentes na zona rural. A área total do município é de 955,368 km². As
atividades rurais envolvem agricultura, pecuária, silvicultura e exploração
florestal, atingindo 47,5% da população. A sua inserção na atividade produtiva
regional não é muito significativa, centrando-se na produção de milho e soja,
responsáveis por 85,7% da produção do município. Em âmbito regional a sua
maior inserção encontra-se na produção de soja. Tem 120 estabelecimentos
agrícolas, com predominância de propriedades de até 200 hectares, ressalta-se
que existem 9 estabelecimentos com mais de 2.000 hectares.
A área da Estação Ecológica da Mata Preta é composta por três
fragmentos, com uma área de 6.563 hectares muito próximos e com
possibilidades de conexão, como pode ser observado na Figura 6. Um desses
fragmentos abriga
uma população considerável de pinheiros (Araucaria angustifólia) bem como de outras
espécies ameaçadas de extinção como a imbuia (Ocotea porosa) e o xaxim bugio ou
samambaiaçu-imperial (Dicksonia sellowiana). (Brasil, ESEC Mata Preta, 2005)
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A área se encontra inserida numa região “sob intensa pressão de
exploração florestal e expansão de culturas agrícolas”. E os fragmentos
encontrados
são as derradeiras manchas da vegetação original nesse município e região, razão
maior para a designação dos mesmos para a implantação de Unidade de Conservação
da Natureza do Grupo de Proteção Integral. (Brasil, ESEC Mata Preta, 2005)

Figura 5. Área delimitada da Estação Ecológica da Mata Preta

Fonte: PARNA das Araucárias e ESEC da Mata Preta (2006) - Projeto PDA. Rio do Sul:
APREMAVI.

No que compete à paisagem estes fragmentos apresentam contatos
com distintas unidades, como florestas naturais, reflorestamentos, pastagens,
cultivos agrícolas, áreas de banhado e estradas. O entorno da Estação
Ecológica da Mata Preta, conforme pode ser observado na Figura 7, apresentase:
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Com uma matriz bastante alterada pelas atividades antrópicas, destacando-se o
plantio extensivo de Pinus spp., a expansão das monoculturas da soja e milho,
favorecendo desmatamentos de pequenos fragmentos e avançando sobre as bordas
dos principais remanescentes. Adicionalmente registra-se um elevado número de
assentamentos de programas de reforma agrária. (Brasil, ESEC Mata Preta, 2005)

Figura 6. Estação ecológica da Mata Preta

Fonte: Fotografia de Pedro Marcon Lindenmeyer - Acervo do LABIMHA.

O Processo de Criação da Estação Ecológica da Mata Preta traz dados
sobre as principais propriedades situadas na área núcleo que são em número
de 5, além das áreas da FUNAI e do INCRA. No município de Abelardo Luz
existem 22 assentamentos do INCRA, localizados a leste da área núcleo, com
exceção do Assentamento Nova Aurora. Este se encontra na área núcleo,
ocupando uma superfície de 719,5378ha, desmembrada em 60 lotes. “Consta
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na Planta Geral do Parcelamento a Reserva Legal do assentamento com uma
área de 124,6071ha.” (cf. supra).
As conclusões e recomendações dos estudos feitos em dezembro de
2004 sobre a área núcleo de Abelardo Luz mostram que existem pequenas
propriedades, inseridas na área núcleo, sem cobertura florestal e que: “as
grandes propriedades, totalizando cinco, situadas na região dos estudos são as
detentoras do maciço florestal remanescente no município de Abelardo Luz”. O
autor do relatório complementa afirmando que os proprietários dos imóveis
com receio de possível desapropriação, não disponibilizaram documentos
cartográficos e matriculas dos imóveis visitados, o que dificultou o estudo
relativo aos aspectos fundiários (cf. supra).
Como forma de preservar os remanescentes foi criada a Estação
Ecológica da Mata Preta pelo Decreto de 19 de outubro de 2005, em seu
primeiro artigo lê-se:
Art.1º. Fica criada a Estação Ecológica da Mata Preta, no município de
Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina, com aproximadamente 6.563
hectares, com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes com
destaque para os remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, possibilitando a
realização

de

pesquisas científicas

e

o

desenvolvimento

de

atividades

controladas de educação ambiental.
O fragmento florestal que compõe o Parque Nacional das Araucárias
constitui um “grande bloco de floresta”, como pode ser observado na Figura 8,
e está situado na junção dos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no
Estado de Santa Catarina, apresentando uma área de 12.841 hectares.
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Figura 7. Área delimitada do Parque Nacional das Araucárias

Fonte: PARNA das Araucárias e ESEC da Mata Preta - Projeto PDA. Rio do
Sul: APREMAVI, 2006.

O município de

Ponte Serrada tem uma população de 11.031

habitantes, de acordo com os dados do censo do IBGE de 2010. O município
tem uma área de 564,01 Km², caracteriza-se por um elevado grau de
urbanização de 69,11%. Difere do município de Passos Maia por ter somente
30,89% da sua população envolvida no setor rural. As principais culturas
agrícolas são

soja e milho. Em relação às propriedades predominam

estabelecimentos de até 200 hectares. Em termos de uso da terra “se qualifica
pela grande proporção de área de matas naturais e plantadas, que ocupam
59,9% da área dos estabelecimentos, a mais elevada nesse conjunto.” O
restante se divide entre pastagens e lavouras (Brasil, PARNA das Araucárias,
2005).
Passos Maia tem uma população de 4.429 habitantes, sendo em sua
maioria habitantes da zona rural, 75,12% e somente 24,88 vivem na zona
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urbana, de acordo com o censo de 2010. A área total do município é de 588,6
km². O setor agrícola está concentrado nas culturas de milho e soja, onde a
maioria das propriedades é de até 200 hectares, sendo que tem o registro de 4
estabelecimentos com área total de 2000 hectares ou mais, o que é
significativo. E em “termo de uso da terra difere pela elevada predominância
de

matas

naturais

e

plantadas

que

ocupam

40,0%

da

área

dos

estabelecimentos.” Enquanto que as áreas de pastagens ocupam 37% e as
lavouras 12% (cf. supra).
A região do Parque é uma área de Floresta com Araucária que
apresenta uma estrutura “fitossociológica bem conservada, com aspectos
típicos de uma “autêntica” mata preta, onde as copas dos pinheiros formam
um dossel contínuo e uniforme. Abrigando um sub-bosque rico e diversificado”.
Para completar a paisagem a área ainda é “cortada por rios de grande
importância regional e que compõem com as florestas cenários de grande
beleza paisagística” (cf. supra). Além disso, outros aspectos indicam uma
maior relevância desse fragmento “como a ausência de contato com as
estradas, e a distribuição mais equilibrada das diferentes unidades da
paisagem.” Em sua maior parte apresenta uma cobertura florestal com poucos
sinais de interferências antrópicas (Figura 9). As alterações que podem ser
observadas referem-se a iniciativas de planos de manejo florestal com
espécies ameaçadas de extinção, nomeadamente pinheiros e imbuias, os quais
foram interrompidos, por decisões judiciais e pela edição da Resolução
CONAMA 278/2001. A maior pressão sobre o fragmento é o contato com os
plantios de Pinus spp, que
chegam a perfazer mais de 30% de seu perímetro, por outro lado é também o
fragmento que apresenta a maior área de contato com as florestas, cerca de 22% do
perímetro, o que condiciona a um maior grau de conectividade. (Brasil, ESEC Mata
Preta, 2005)
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Figura 8. Área Demarcada do Parque Nacional das Araucárias no
Município de Passos Maia

Fonte: Fotografia de Pedro Marcon Lindenmeyer - Acervo do LABIMHA.

Como um dos resultados do processo histórico discutido no decorrer do
presente artigo tem se a criação do Parque Nacional das Araucárias pelo
Decreto de 19 de outubro de 2005, em seu primeiro artigo lê-se:
Art.1º. Fica criado o Parque Nacional das Araucárias localizado nos
municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no Estado de Santa Catarina, com
aproximadamente 12.841 hectares, com o objetivo de preservar os ambientes
naturais ali existentes com destaque para os remanescentes da Floresta
Ombrófila Mista, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação em contato
com a natureza e turismo ecológico.
As áreas de florestas brasileiras perderam a sua identidade original no
decorrer da história, uma vez que a intervenção humana fragmentou e
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degradou os ecossistemas. Embora presente, a sucessão florestal está
ocorrendo nos fragmentos; porém, isto não é suficiente para recuperar a
fisionomia original de uma região. A evolução florestal é um processo
dinâmico,

o

qual

envolve

tempo-espaço

e

ocorre

numa

velocidade

imperceptível aos nossos sentidos, que se estende por várias gerações
humanas. Isto significa não somente a perda da floresta em si, mas toda a
biodiversidade que dela provinha: assim, observamos que num futuro bem
próximo não saberemos mais descrever toda a riqueza que tínhamos e que nós
seres humanos fomos os responsáveis por este processo.
Desde o início do século XX a Floresta com Araucárias passou por
diferentes estágios de desmatamentos até chegar ao estágio atual de
pequenos remanescentes fragmentados. A preservação era pouco debatida e
muito menos praticada em grande escala. A floresta enaltecida no passado,
nos relatos dos viajantes, e vista como empecilho pelos imigrantes e seus
descendentes cedeu espaço para a indústria e comércio nas vilas, que se
transformaram em cidades, enquanto na área rural a agricultura e a pecuária
imprimiram

uma nova fisionomia para as áreas de florestas. Não foram

avaliadas à época as perspectivas para o futuro, levando em consideração a
preservação e sustentabilidade. Além disso, grande parte dos descendentes
dos imigrantes, após o esgotamento do solo das suas pequenas propriedades,
teve que vendê-las, e foram constituídos latifúndios com monocultivos de soja
e

trigo,

pastagens

e

plantios

homogêneos

de

espécies

arbóreas,

principalmente de pinheiros e eucaliptos.
A análise dos documentos mostrou, ainda, que apesar do Brasil ter leis
de proteção ao meio ambiente desde a década de 1930, elas não foram
suficientes para a preservação na região Oeste das suas florestas, assim como
a conservação da sua biodiversidade. Espera-se que os embates para a criação
das duas Unidades de Conservação, não tenham sido em vão e que a sua
efetiva instalação aconteça com controle adequado garantindo que no Estado
de Santa Catarina os remanescentes florestais, da Floresta Ombrófila Mista,
que perfazem 1% a 2% da área original do Estado não diminuam ainda mais.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças no imaginário regional a respeito do “verde”
expressos em dois jornais: O Jornal de Maringá-PR, entre 1954 e 1969, e a Tribuna do Interiorde Campo
Mourão-PR, entre 1970-2000. Foi identificado que, na segunda metade do século XX, tem-se duas fases
na forma de apresentar o “verde” nos jornais estudados. Até finais da década de 1970, havia um discurso
de “civilizadores” e toda a área “verde”, descontrolada e caótica, era vista pejorativamente. Já no final dos
anos 70 há uma mudança neste discurso, em direção a uma ecologização.
PALAVRAS-CHAVE: Ecologização – Imprensa – Imaginário
ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the changes in the imaginary of the local
inhabitants especially those changes related to the “green vegetation”, “verde” in Portuguese. Two
newspapers were analyzed: O Jornal, from 1954 to 1969, in Maringá – Paraná, and Tribuna do Interior,
from 1970 to 2000, in Campo Mourão - Paraná. It was possible to identify that two different ways to
present the “green vegetation” in the analyzed newspapers from the second half of 20th century. In the
late 70s, there was a “settlers” discourse, in which all the “green vegetation” was believed to be
impossible to control and chaotic and with a derogative view. By the end of 70s, there was an abrupt
change in their discourse which was more concerned to the environment one.
KEYWORDS: Ecologization – Press – Imaginary
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No início do século XX, o terceiro planalto do Estado do Paraná ainda era
coberto por exuberantes florestas. Tais florestas que formavam o “sertão paranaense”
foram amplamente devastadas no decorrer do século. No final do século XIX, as
diferentes formações florestais ocupavam 83% da superfície do Estado, e no final do
século XX havia apenas 10% de cobertura florestal.1 No Noroeste por meio da
implantação de uma colonização dirigida com uma agricultura dinâmica e com o
posterior processo de “modernização” da agricultura, as matas nativas foram reduzidas a
poucos remanescentes, sendo hoje uma das regiões mais desflorestadas do país.
Compreender o imaginário da população que se estabeleceu na região sobre as árvores e
a floresta, ou seja, o “verde”, é algo importante para entender, não apenas o brutal
processo de devastação, mas também, os conflitos que ainda se estabelecem atualmente
pela conservação ou não, dos recursos florestais. Uma “janela” por onde se pode
interpretar tal imaginário é a análise do discurso jornalístico na imprensa regional.
Para desenvolver esta pesquisa, trabalharam-se dois jornais de duas cidades do
Noroeste do Paraná: O Jornal, fundado em 1953, foi o primeiro jornal da cidade de
Maringá e a Tribuna do Interior, fundado em 1968, é o periódico mais antigo de Campo
Mourão a ter um acervo disponível.2 O objetivo deste trabalho é perceber as mudanças
no imaginário regional sobre as florestas ou, mais especificamente, analisar o discurso
jornalístico considerado um dos elementos formadores de tal imaginário, e em parte,
derivados desse imaginário. Para tal, interpretou-se o significado do “verde” no discurso
jornalístico regional e as suas alterações durante a segunda metade do século XX, desde
o momento em que a região foi (re)ocupada com a venda das terras e o planejamento
das cidades, com o conseqüente surgimento de uma imprensa local, até a atualidade em
que o “discurso verde” torna-se hegemônico na sociedade. Acompanhou-se,
especialmente, a forma como duas temáticas foram apresentadas nas páginas dos
jornais: o Dia da Árvore e a arborização urbana.
1

SONDA, Claudia. A cobertura florestal nas explorações agrícolas: quem tem e quem não tem floresta.
Análise Conjuntural, v. 18, n. 11-12, p. 25-27, nov./dez. 1996.

2

O Jornal, de 1954 a 1969, foi consultado o acervo que se encontra na Biblioteca Pública Professor
Bento Munhoz da Rocha Netto, de Maringá, tendo sido efetuado um levantamento por amostragem,
um por semana, para os anos em que esse acervo esteve semicompleto, e todos os números para os
anos em que houvesse, apenas, um volume (de encadernação). Já a Tribuna do Interior, de 1970 a
2000, foi consultada no acervo da Biblioteca Municipal Professor Egydio Marttelo, de Campo
Mourão, tendo sido executado o levantamento por amostragem, um por semana. A periodicidade de
ambos os jornais variou bastante durante o período estudado e, em ambos os casos, os acervos não
apresentam todos os números, apesar de, no segundo caso, apresentar poucas falhas na numeração.
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Iniciaram-se com algumas considerações sobre a fonte utilizada: a imprensa e,
mais especificamente, “o discurso jornalístico”, que “atua como um dos agentes de
formulação do imaginário social”.3 A imprensa produz versões dos “fatos”, os quais
provocam reações e interferem no cotidiano da sociedade.4 Mas o imaginário não é
definido sozinho, nem pela imprensa, nem mesmo pelo Estado, ele é sempre fruto e
ponto de múltiplos conflitos.
Desta forma, a imprensa é apenas uma entre muitos dos seus produtores,
porém, é um lugar social específico que, pela “sua dimensão de veículo de divulgação
de idéias, atua junto à esfera pública, servindo de difusor de projetos de grupos para a
coletividade”.5 Deve-se estar atento, ao analisar o jornal, observando: quem são estes
grupos e quais são estes projetos.
É evidente que o jornal não se auto-apresenta como representante de interesses
particulares. “A escrita jornalística baseia-se nas idéias de ‘neutralidade’ e da
‘imparcialidade’, cultivadas pela imprensa”.6 Muitas vezes, os pequenos jornais do
interior têm menor autonomia em relação ao Estado — no caso, as prefeituras
municipais. Uma vez que são diretamente dependentes, em termos econômicos, destas
prefeituras ou das grandes empresas locais que, em muitos casos, são seus principais
clientes. Por este, entre outros motivos, em geral, as posições destes pequenos jornais
são mais transparentes, apesar da afirmação de “neutralidade”.7
Ainda hoje, no Brasil, apenas uma pequena parte da população tem acesso ao
jornal, mas as “versões” dos “fatos” produzidas por ele se difundem muito além
daqueles que sabem ler e, muitas vezes, se “cristalizam”, ou seja, é a versão que fica na
memória social. Mesmo “que utilizado como instrumento de uma pequena parcela” da
sociedade, — poucas pessoas os liam e as idéias neles contidas representam grupos de
interesses, — ainda assim, as contradições e antagonismos que ali são revelados
permitem que seja “[...] uma fonte rica para o entendimento das aspirações de uma
3

ROMANELLO, Jorge Luiz. Imprensa e Memória. In: ______. Imagens e visões do Paraíso no Oeste
Paulista: Um Estudo do Imaginário Regional. 1998. Dissertação (Mestrado em História) –
Universidade Estadual Paulista, UNESP, Assis, 1998. f. 107.

4

Cf. CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto-Edusp, 1988.

5

ROMANELLO, 1998, op. cit., f. 107

6

Ibid., f. 106.

7

PAULA, Zueleide Casagrande de. Maringá: o coração verde do Brasil? 1998. Dissertação (Mestrado
em História). Universidade Estadual Paulista, UNESP, Assis, 1998. f. 23.
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sociedade”.8 Não se trata, deve ficar claro, em afirmar que os jornais expressam uma
forma de pensar que seja homogênea na sociedade estudada, há sempre uma
multiplicidade, mesmo quando o foco seja dado em formas de pensar hegemônicas,
como no caso deste estudo.
As cidades escolhidas para a pesquisa têm trajetórias semelhantes. Campo
Mourão tornou-se Município em 1947, e Maringá em 1951, a partir de um rápido
processo de (re)ocupação de região, que já era ocupado por indígenas e caboclos. Foi
um processo de colonização dirigida, no primeiro caso, efetuada predominantemente
pelo Governo estadual e, no segundo, por uma empresa privada — a Companhia de
Terras Norte do Paraná que, em 1943, alterou seu nome para Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná, CTNP/CMNP —, aproveitando a expansão da
fronteira agrícola, em especial na conjuntura favorável para o plantio do café no PósSegunda Guerra Mundial. Formou-se uma estrutura fundiária em que se destaca a
presença de pequenas e médias propriedades, mas que está longe de ser democrática,
pois havia a presença de grandes latifúndios e a exclusão da propriedade da terra da
maioria da população rural. No decorrer da década de 70, na medida que ocorre a
“modernização agrícola”, a região foi uma das áreas do país a tecnificar o campo com
“sucesso”, gerando uma grande expulsão de mão-de-obra da região e um processo de
concentração fundiária. Todavia, emergiu a partir daquela época uma agricultura
dinâmica,

competitiva

internacionalmente,

bem

como

um

processo

de

agroindustrialização da região. Com isto, as duas cidades passaram por um vertiginoso
processo de crescimento da população urbana. Campo Mourão, em 2000, possuía uma
população urbana de 74.754 habitantes, este processo foi especialmente forte em
Maringá, que em 2000, possuía uma população urbana de 283.978 habitantes.9 Feito tal
caracterização geral, antes de adentrar na apreciação do “verde” nestas cidades, cabe
uma digressão a respeito da apreciação do “verde” na tradição luso-brasileira.
No Brasil não se tem uma história de muita simpatia para com as árvores, pelo
contrário, alguns poucos defensores da conservação da floresta do século XIX, já
8

ROMANELLO, Jorge Luiz. Imprensa e Memória. In: ______. Imagens e visões do Paraíso no Oeste
Paulista: Um Estudo do Imaginário Regional. 1998. Dissertação (Mestrado em História) –
Universidade Estadual Paulista, UNESP, Assis, 1998. f. 107.

9

Para uma caracterização geral da história das duas cidades ver a obra de DIVAS, Reginaldo B.;
GONÇALVES, José Henrique Rollo. (Orgs.). Maringá e o Norte do Paraná: estudos de história
regional. Maringá: EDUEM, 1999; e ver a obra de SIMIONATO, Édina Conceição. Campo Mourão
— Sua gente... Sua História. Campo Mourão: Kromoset, 1996.
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afirmavam que a atitude geral para com as árvores não era apenas de indiferença, mas
de perseguição.10 Segundo Pereira, a urbanidade em todo o mundo português, desde o
século XII, não aceitava as árvores em seu interior, o que era um elemento comum no
mundo medieval. “O que se pode supor é que a fraca separação existente no dia-a-dia
tivesse de ser compensada por maior apego a formas simbólicas de expressar a cisão
entre as cidades e os seus arredores agrícolas e florestais”.11 Costume que teve mais
força nas colônias, com suas florestas abundantes e exuberantes. Mas no mundo
português, como um todo, foi muito tardia a incorporação de áreas verdes às cidades.
No século XVIII, os planejadores de cidades ainda pensavam a floresta como
“insalubre”. Somente no final do século XVIII e início do século XIX é que as árvores
penetraram no mundo urbano, por meio de passeios públicos e jardins botânicos,
todavia, não eram lugares apreciados pela população em geral. Em especial os
aristocráticos, senhores e senhoras de escravos, ficavam restritos a suas casas e quando
saiam a rua eram carregados por seus escravos, não se instalou, como na Inglaterra, o
costume do passeio público como local de sociabilidade. Só a partir de 1830,
aproximadamente, a nova sensibilidade romântica começou a produzir uma apreciação
favorável de tais espaços, mas nas pequenas cidades do interior, a resistência ao “verde”
durou mais. Para Pereira, tal incompatibilidade entre o urbano e a vegetação teve como
ponto fundamental para sua dissolução, o início da fruição de lazer em espaços fora da
cidade e a prática de “culturalizar ou desnaturalizar” a vegetação, ou seja, “[...] o mundo
das plantas, entendido como caótico, teve de ser submetido a princípios de ordem
geométrica, resultando nos passeios públicos”.12 Concomitantemente, as árvores
deixaram de ser consideradas insalubres, para serem consideradas benéficas a saúde.
Desta forma, na
[...] grande maioria das cidades de tradição portuguesa, a difusão de
espaços públicos vegetados só teve início ao findar o século XIX,
quando não em pleno século XX. Só então deixou-se para trás o
tempo da cidade estéril, iniciada na Idade Média, no momento de
constituição dessa tradição urbana.13
10

PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil
escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: J. Zahar, 2002. p. 236.

11

PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. De árvores e cidades ou a difícil aceitação do verde nas cidades
de tradição portuguesa. In: SOLLER, Maria Angélica; MATOS, Maria Izilda S. (Orgs.). A cidade em
debate. São Paulo: Olho d’Água, 1999, p. 11.

12

Ibid., p. 41.

13

Ibid., p. 47.
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Na primeira metade do século XX, houve um “investimento simbólico”, para
positivar as árvores no imaginário brasileiro:
Surgiu uma corrente na literatura infantil destinada a insuflar
reverência pelas árvores; tal como as sementeiras municipais de
árvores criadas em diversos locais na época, sua preocupação era com
o replantio em praças e avenidas das vilas. O Dia da Árvore passou a
ser comemorado em algumas escolas públicas, para a doutrinação das
crianças. Um comentarista queixava-se de que às vezes, nessas
oportunidades, plantavam-se pés de café, prática que ele condenava
por ser como louvar galinhas em dia dedicado à comemoração da vida
selvagem.14

Muito da tônica da “educação florestal” estava preocupada com o esgotamento
do “recurso” e com ensinar o seu “uso racional”, ou melhor, de uma “racionalização” do
uso do recurso natural. Racionalização é aqui entendida como “a construção de uma
visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial,
ou de um princípio único. Assim, a visão de um só aspecto das coisas (rendimento,
eficácia) e a explicação em função de um fator único (o econômico ou o político)”.
Nesta perspectiva “[t]udo aquilo que, na história humana, é ‘ruído e furor’, tudo aquilo
que resiste à redução passa pela trituradora do princípio de economia-eficácia”.15
Isto não implica que se possa identificar uma atitude homogênea do brasileiro
em relação ao “verde”. Mas tudo isso permite entender a afirmativa categórica feita por
Monteiro sobre o Norte do Paraná, durante a década de 1950:
Seria possível discernir na mentalidade dominante na região certos
traços de difícil caracterização, mas cuja presença se evidencia de
maneiras diversas, as quais revelam uma atitude negativa em
relação à natureza. Não é raro, por exemplo, ouvirmos recriminações
dirigidas aos responsáveis pelo planejamento de patrimônios e cidades
por deixarem pequenas reservas de mata dentro do perímetro urbano.
Como o grau de ‘civilização’ é medido pela extensão do
desmatamento tudo quanto lembre o primitivo revestimento
vegetal é repelido como índice de atraso.16 [destaque nosso]

No caso de Maringá, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, empresa
que efetuou a colonização dirigida de grande parte do Norte do Paraná, inclusive dessa
14

DEAN, Warren. A ferro e fogo: A história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo:
Cia. das Letras, 1996, p. 257.

15

Cf. MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 15560.

16

MONTEIRO, Duglas Teixeira. Estrutura social e vida econômica em uma área de pequena
propriedade e de monocultura. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 13, p. 55, out. 1961.

Fênix – Revista de História e Estudos Culturais
Abril/ Maio/ Junho de 2008 Vol. 5 Ano V nº 2
ISSN: 1807-6971
Disponível em: www.revistafenix.pro.br

7

cidade, era uma grande força econômica e política na região. Nas páginas de O Jornal
não aparecem atritos com a Companhia, bem ao contrário, as referências a ela são
sempre elogiosas, como na reportagem que é comentado o fato dos “jardins” da cidade
estarem sendo depredados, em que o articulista lembra que, “[...] os aplausos para a
manutenção desses jardins cabem para a Cia Melhoramentos Norte do Paraná”.17 Na
propaganda de venda de terras da CMNP, que aparecem no jornal, não se fazia
referência a floresta, nem mesmo como fonte de recursos, por exemplo, com a
possibilidade de venda da madeira. Havia referências a uberdade da terra e a uma
“natureza pródiga”, com a qual procurava-se construir uma imagem de paraíso
terrestre,18 que não parece ter sido concebido como um “paraíso selvagem”, pois ali a
floresta era uma ausência. Mas a floresta é representada na propaganda de venda de
terras da “Colonizadora Norte do Paraná S/A”, expressando, de forma exemplar, a
apreciação hegemônica, então, sobre o desflorestamento.

FONTE: GLEBAS junto à cidade Tupãssi. O Jornal, Maringá, p.1, 12 nov. 1960

Apesar da baixa qualidade gráfica da fonte não há duvida que a contraposição
entre as duas figuras acima é radical, o desflorestamento é a chegada da civilização, do
progresso, do desenvolvimento. De um lado, o “hoje”, apresenta a floresta como
caótica, a multiplicidade de elementos da figura acentua a impressão de caos e, as
bordas escuras, com franjas pendendo em torno da figura, reforça a sensação
“claustrofobica”. Além disso, altas árvores e “palmitos” indicam, pelo menos é o que
acreditavam na época, que eram terras boas para o cultivo de café, ou seja, buscava-se

17

VAMOS evitar de pisar nos canteiros da cidade. O Jornal, Maringá, p. 4, 4 jan. 1955.

18

Cf. TOMAZI, Nelson Dacio. “Norte do Paraná”: História e Fantasmagorias. 1997. Tese (Doutorado
em História) – Universidade Federal do Paraná, UFPR, Curitiba. 1997.
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apresentar elementos que indicassem ter um “mato bom” nas terras a serem vendidas.
Esclarece-se que a expressão “mato bom”, foi dicionarizada como um regionalismo
paranaense que significa: “[...] mato cuja vegetação luxuriante revela a fertilidade do
terreno onde se desenvolve e o torna próprio, depois da derrubada, para a cultura”.19 Do
outro lado da figura, o “amanhã” apresenta a civilização: um campo cultivado com
cafezais exuberantes, um pasto com uma casa e um trator. Esse último elemento, mesmo
em 1960, parecia estar longe da realidade da esmagadora maioria dos agricultores, que
ainda não haviam passado pela modernização agrícola, pois viviam de uma agricultura
“de enxada”. Todavia, o trator era e é um símbolo de uma agricultura moderna, a qual já
era proposta como ideal de futuro, como revela a numerosa propaganda de máquinas e
fertilizantes, nas páginas do O Jornal.
Praticamente não aparecem vozes dissonantes nas páginas do periódico e,
quando surge alguma crítica ao desflorestamento, ela é feita em termos estritamente
conservacionistas, ressaltando a racionalização da utilização do recurso. No entanto, não
são artigos produzidos pelos jornalistas locais, mas sim, produzidos em âmbito nacional
ou alhures, como, por exemplo, o artigo produzido pela Agência Nacional, no qual se
afirma que o então Ministro da Agricultura, depois de apresentar um “relatório a FAO”,
salientou a necessidade de “preservarmos e desenvolver a nossa riqueza vegetal
ameaçada por diversos fatores destrutivos” e a necessidade de “uma campanha em
prol de silvicultura”.20
O texto mais radical localizado nas páginas de O Jornal, assim se pronunciava:
Mãos criminosas estão devastando impiedosamente as matas do
Brasil, numa ação capaz de levar o país a conseqüências dramáticas.
De ano para ano, assistimos ao devastamento de nossas matas,
levando o Brasil a perder a sua característica de país florestal. As
estatísticas de derrubadas de árvores são assustadoras, e os resultados
serão erosões e desertos, transformando o Brasil numa terra arrasada.
[...]
Há também a Campanha Nacional de Educação Florestal, lançada pelo
Serviço Florestal, com a finalidade de educar o nosso povo, incutindolhe no espírito, desde a infância, um amor compreensivo à árvore,
baseado no conhecimento do importante papel da floresta na vida
humana.

19

NOVO Aurélio Século XXI. [S.l.]: Ed. Nova Fronteira. 1 CD-ROM. Versão 3.0.

20

COGITA-SE de combater o desflorestamento: Numeros [sic] que dizem bem do trágico avançar do
desflorestamento em nosso País. O Jornal, Maringá, 21 nov. 1954. (Agência Nacional). [destaque
nosso]
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Mas educar só, não basta. É preciso reprimir as mãos criminosas. Que
se tirem árvores e se faça o comércio, mas que também se plantem
novas árvores, na mesma proporção das derrubadas, a fim de se
evitar uma calamidade nacional. [...] lembrando o título da campanha
oficial que vale por ‘slogan’ de patriotismo: ‘Uma árvore plantada, um
presente ao Brasil’.21 [destaque nosso]

Os argumentos para a conservação são, como era de se esperar,
antropocêntricos voltados para uma racionalização do uso da floresta. O nacionalismo
militante é outra característica evidente dos argumentos em prol da conservação. Devese considerar, ainda, que tal texto se encontra em um encarte denominado “Secção
Ilustrada”, o qual não parece ter sido escrito pelos jornalistas locais.
Mais representativo da posição da imprensa local é um artigo elogioso ao
diretor do Departamento de Geografia, Terra e Colonização, do Governo estadual, que
pretendia adquirir “máquinas agrícolas mais modernas”, para com isso acelerar “[...]
consideravelmente os trabalhos de derrubadas das matas, limpeza e lavra da terra em
uma tarefa de alargamento de Horizontes para as primeiras e grandes colheitas a
serem realizadas”.22 Na Figura 1, a floresta “múltipla e descontrolada” forma um
horizonte fechado, já a lavoura é um horizonte aberto, de uma paisagem racionalizada.
No jornal, Tribuna do Interior, no início dos anos 70, a retórica era a mesma.
Em pleno “milagre brasileiro”, o ufanismo do “progresso” era intenso, expresso em
versos:
Ninguém segura a explosão
que teu solo fértil garante
à quem te cultiva o chão.
O agricultor é um gigante
Que leva no coração
O poder dignificante
Do Senhor da Criação.
Jogando na terra a semente
Que produz o nosso pão,
A riqueza surge eficiente
Correndo de mão em mão
Garantindo progresso a toda gente
Que viver neste rincão.23
21

VALE, Antonio Peixoto do. Mãos criminosas estão devastando o Brasil. O Jornal, Maringá, 15 maio
1960. Secção Ilustrada. p. 3. (Encarte).

22

COLONIZAÇÃO do Estado através de solução eficiente escolhida pelo Dr. Hugo Vieira, diretor do
Departamento de Geografia Terra e Colonização. O Jornal, Maringá, p. 4, 23 jul. 1960. [destaque
nosso]

23

MEDEIROS, Constantino. “Campo Mourão” Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 2, 12 out.
1970.
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No ano de 1972, enquanto o Governo brasileiro na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, apresentava a
posição do Brasil, que poderia ser reduzida à máxima, “[...] tragam sua poluição para o
Brasil, desde que as indústrias venham junto”,24 o editorial do jornal — sendo este a
parte do jornal que, em geral, melhor expressa a posição do mesmo — afirmava: “[...]
devemos combater a poluição sem no entanto prejudicar o desenvolvimento”.25 Nesta
visão racionalizadoira: a “poluição” é um falha a ser corrigida, um problema técnico que
não pode obstaculizar o imperativo do desenvolvimento que, na época, significava
industrializar-se e na agricultura adotar o modelo da Revolução Verde. Ou, ainda, de
forma mais explícita, em uma reportagem de capa, na qual se anunciava com orgulho
que o “Norte do Paraná” tinha virado “atração turística”, pois o “Norte do Paraná”
[...] tornou-se curiosidade inédita no País. Onde somente esta região
representa este aspecto de civilização e aproveitamento total do
solo. Ao horizonte mais longínquo vemos o toque da mão do homem e
a cultura racional do solo. Até a máxima aproximação das margens
das rodovias encontramos em cada palmo de terra o devido trato e
aproveitamento. Encontramos o amor a terra e a boa terra que produz
tudo que se plante.26 [destaque nosso]

Tem-se aqui a representação de uma paisagem racionalizada, posto que
imaginada, estando totalmente voltada a produção. Sendo que, ter toda a área cultivada,
inclusive as margens das rodovias, era motivo de orgulho. Por outro lado, qualquer área
não cultivada deveria ser motivo de vergonha, pois revelava um aspecto não-civilizado.
Em um editorial de 1970, intitulado, Arborização é saúde, após discorrer sobre
benefícios estéticos e práticos ao “homem” das “árvores”, inclusive o “equilíbrio ao
meio ambiente” que elas geram, afirma-se:
Campo Mourão pode se considerar bem servida no tocante ao assunto.
Nossas avenidas e ruas contam com um sistema de arborizamento que
pode ser considerado excelente, com árvores colocadas nas calçadas e
nos canteiros que dividem as pistas de rolamento dos veículos.
Embora de pequeno porte ainda, as árvores plantadas pela
Municipalidade já dão melhor aspecto estético à cidade. Entretanto já
24

O debate na época foi polarizado na idéia de crescimento zero, ou seja, da proposta que, diante de uma
crise ambiental total, percebida como iminente, se fazia necessário parar o crescimento econômico.
Proposta combatida pelos países do então chamado terceiro mundo, por afirmarem que isto significava
uma forma pela qual os países do “primeiro mundo” impediriam o desenvolvimento/industrialização
dos países do terceiro mudo.

25

POLUIÇÃO. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 2, 1 out. 1972. (editorial).

26

NORTE do Paraná atração turística. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 1, 9 maio 1971.
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está na hora da Prefeitura dar-lhes uma pequena poda, visto que os
galhos baixos estão prejudicando o livre trânsito dos pedestres [...].
Não queremos dizer com isto que elas sejam praticamente depenadas
como se vê em certas épocas por muitas cidades. Apenas que sejam
aparados os galhos mais baixos e os que estejam crescendo
desordenadamente.
Por outro lado, a norma é aplicável a muitas residências de Campo
Mourão, que possuem uma verdadeira floresta em seus quintais,
obstruindo por completo a visão. Quem vem no sentido da PR-13
não ve [sic] nada da cidade, face à enormidade e ao crescimento
incontrolado das árvores ‘particulares’. É bom lembrar que a
primeira impressão é a que perdura.27 [destaque nosso]

Que impressão causava a grande quantidade de árvores, que “obstruía” o
horizonte? Talvez de sujeira, de desmazelo, de não-trabalho, ou ainda, de nãocivilização. O que se pode responder com certeza é que a grande quantidade de árvores
crescendo, “desordenadamente”, gerava uma impressão negativa, uma vez que os
editores queriam evitá-las. Apreciável era a natureza desnaturalizada, o “verde”
ordenado das árvores bem podadas.
Todavia, dez anos depois, as posições estavam muito mais “ecologizadas”,
diante da carta de uma criança, em idade escolar, dirigida ao prefeito, na qual
expressava a “sua” preocupação com a “destruição da natureza”. O “prefeito” lhe
respondeu: “Árvores, muitas árvores plantamos e muito mais haveremos de plantar nas
vias públicas da cidade”.28 Em 2000, anunciava-se que os proprietários que tiverem em
suas casas
[...] árvores das espécies Barbatimão (Stryphnodendron barbatimao) e
Óleo de Copaíba (Capaifera trapezifólia) têm desconto que pode
chegar a 30 por cento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU
[...]). Preservar as árvores remanescentes do cerrado mourãoense, o
mais meridional do planeta, segundo pesquisadores da Universidade
de São Paulo (USP), constitui-se no principal objetivo do benefício.29

Neste momento, o cerrado que existe em Campo Mourão é apresentado como
motivo de orgulho, por sua raridade, e manter as árvores nativas, que fazem parte dele, é
algo tão importante que merece um sistema especial de desconto de imposto para
incentivar a manutenção de tais “árvores particulares”.
27

ARBORIZAÇÃO é saúde. Tribuna do Interior. Campo Mourão, p. 1, 19 jul. 1970. (editorial).

28

PRESERVAR a natureza é obrigação de todos. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 7, 6 mar.
1980.

29

ÁRVORES dão desconto no IPTU em Campo Mourão. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 4, 7
mar. 2000.
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Algo semelhante a tal processo de ecologização ocorre com o dia da árvore.
Assim, em 1970, um artigo no Tribuna do Interior anunciava que “o chefe do Posto de
Controle e Fiscalização do I.B.D.F., sr. Miltom Craveiro [...] Filho”, em comemoração
ao dia da árvore, “providenciou a distribuição de mudas de ‘pinus’ aos estabelecimentos
e lares e, ao povo em geral, a exemplo do [...] no ano passado”. Também aqui se
encontra uma retórica nacionalista do “tradicional plantio simbólico de arvorezinhas ao
som dos hinos pátrios”, enfatizando a racionalização da utilização do recurso que, no
contexto, significa que tal fonte certamente deve ser “usada”, a única questão é, como
“transformam as florestas em outras riquezas”. Os motivos da preservação são
fundamentalmente, como era de se esperar, antropocêntricos, parecendo que o ser
humano pode ter pleno controle do ambiente. Por exemplo, o sr. Miltom Craveiro
afirma que com a “campanha” para o “reflorestamento”:
Elas, as arvorezinhas, vão surgindo aqui e ali, transformando terras
incultas e áreas pobres de vegetação em vitorioso manto verde. Com o
passar dos anos e os tratos naturais desbaste técnicos, serão frondosas
e cumprirão a nobre missão da manutenção dos lençóis de água de
abrigar e proteger os animais silvestres e mesmo aos domésticos [...]
purificar o ar que respiramos; de [...] os ventos e regular as condições
climáticas, de dar ao ente humano a sua sombra [...] alegrando o seu
ambiente e lhe proporcionando a riqueza e o conforto.30

Deve-se ressaltar o fato de se tratar de uma distribuição de “pinus”, uma árvore
exótica, apreciada pelo seu rápido crescimento e pelas muitas utilidades de sua madeira.
As comemorações do dia da árvore parecem à concretização da “campanha em prol da
silvicultura”, reclamada em 1954, em artigo já citado.
Entretanto, já em 1977, o dia da árvore seria comemorado com uma campanha
para o plantio de árvores frutíferas.31 E, no ano seguinte, ocorreria a “Campanha de
Preservação Florestal em Campo Mourão”:
De 21 a 28 deste mês ocasião em que se comemorará a ‘Semana da
Árvore’ será desenvolvida em Campo Mourão e Municípios vizinhos
uma campanha visando o plantio de 20 mil mudas. Esta campanha [...]
terá como participantes ativos a COAMO, 42ª Inspetoria de Ensino,
Prefeitura Municipal de Campo Mourão, ACARPA, Núcleo dos
Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, Colégio Agrícola,
Clubes de Serviços (Lions, Rotary e Loja Maçônica), Instituto de

30

MILTON Craveiro fala sobre o Dia da Árvore. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 14, 26 set.
1971.

31

CAMPANHA de plantio de árvores frutíferas. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 1, 28 ago.
1977.
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Terras e Cartografia, Polícia Rodoviária e Copel, além de estudantes
dos vários estabelecimentos de ensino de Campo Mourão.32

Foram plantadas “essências florestais, notadamente nativas”,33 e não apenas as
árvores passaram a ser nativas, como, dois anos depois, se apelará para os professores:
que, neste dia, eles “ensinem seus alunos a amarem a natureza [...] criar nos alunos uma
consciência protecionista em relação à natureza de modo geral”.34 Portanto, há um
afastamento do projeto de “campanha em prol da silvicultura”, para se aproximar das
idéias mais próximas do movimento ambiental da época. É comum apresentar três
correntes básicas dentro do movimento ambiental, como faz John McCormick: os
preservacionistas, para os quais “a proteção da natureza havia sido uma cruzada moral
centrada no ambiente não humano”; o “conservacionismo um movimento utilitário
centrado na administração racional [seria melhor dizer racionalizada] dos recursos
naturais”; e o Novo Ambientalismo, que emergiu no plano internacional na década de
1960, e “centrou-se na humanidade e em seus ambientes. [...] para o Novo
Ambientalismo a própria sobrevivência humana estava em jogo.”35 Esta terceira
proposta se aproxima do que se poderia chamar hoje de ecodesenvolvimento.
É no final da década de 70 que se tem uma inflexão dos discursos publicados
no jornal em direção a uma ecologização. Em 1978, quando se abordava nas páginas do
periódico, a questão da “proteção para o meio ambiente”, ainda se fazia isso
subordinando a preservação em relação ao desenvolvimento, e a proposta era de
racionalização no uso dos recursos. Em 1979, a Igreja Católica escolheu a questão
ambiental como tema para a Campanha da Fraternidade.36 Nessa campanha a Igreja
escolhe um tema para se “conscientizar” e se “agir”, de forma especial, durante o ano,
mais especificamente, na época da quaresma, utilizando, inclusive, os meios de
comunicação de massa para tal. Mesmo com toda a legitimidade da Igreja, uma das
32

CAMPANHA de Preservação Florestal em Campo Mourão. Tribuna do Interior, Campo Mourão, 3
set. 1978.

33

CAMPANHA de Preservação Florestal inicia hoje em Campo Mourão. Tribuna do Interior. Campo
Mourão, 21 set. 1978.

34

HOJE, 21 de setembro DIA DA ÁRVORE. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 2, 21 set. 1980.

35

McCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1992. Tal divisão não passa, entretanto, de tipos ideais, apesar de McCormick
enfatizar a terceira postura como a mais atual. O movimento ambiental, na prática, combina diferentes
posições nas mais diferentes configurações.

36

O tema oficialmente era: “Por um Mundo mais Humano”, e o lema da campanha era: “Preserve o que
é de todos”.
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instituições em que o brasileiro mais confia, ainda assim, foi suscitada uma controvérsia
nas páginas do jornal, em um artigo, assinado por Silvio Passarelli, intitulado
Fraternidade Antidesenvolvimentista, em que o autor lamenta a “infelicidade na escolha
de certas temáticas mais para um trabalho de proselitismo de partido político do que
para uma instituição religiosa”. Segundo Sílvio Passarelli, as propagandas veiculadas
pela Igreja permitem uma leitura que “condenando todas as formas de progresso, como
os adubos químicos, a indústria, a atividade extrativa, etc.”, enquanto
[...] a indústria, as atividades extrativas e os adubos químicos, em
sí, representam um bem para a sociedade, e, que em alguns casos,
felizmente para nós um pouco mais raros do que a campanha faz
supor, existe um desvirtuamento na utilização dessas atividades
econômicas, cabendo, então, para corrigi-las, o aperfeiçoamento e a
fiscalização das mesmas, e não a sua supressão, como parece ficar
subliminarmente afirmado.37 [destaque nosso]

Para evitar o confronto direto com a Igreja, o autor ainda argumenta que é
“preferível acreditar que os erros tenham sido cometidos pelo publicitário responsável
pela campanha, que não soube apresentar a verdadeira mensagem apresentada pela
Igreja brasileira”.38 O que se deve ressaltar é a crença na tecnologia como um “bem em
sí”, em uma época, em que, as “conseqüências negativas” da “Revolução Verde”, ou
seja, da modernização agrícola, eram cada vez mais gritantes, como o êxodo rural e o
“problema da erosão”, sendo que esta última, aparecia de forma abundante nas páginas
do periódico.
A ecologização do discurso jornalístico ocorre de forma gradual e,
inicialmente, a partir de agentes externos ao jornal. Os primeiros artigos que
demonstram uma preocupação com a “flora e fauna”, fazem-no de forma sutil, não se
concentram na preservação de algo global, seja a “natureza”, seja o “meio ambiente”, e
sim, centram-se em alguns elementos considerados apreciáveis. Por exemplo,
perguntando: onde estão os nossos beija-flores e nossos jardins?39 E, a partir daí, vai se
radicalizando, como neste artigo assinado por “A. T.”:
A beleza de um beija-flor, o cantar dolente de tantas aves, já não se
ouve quase mais.

37

PASSARELLI, Silvio. Fraternidade Antidesenvolvimentista. Tribuna do Interior, Campo Mourão, 8
abr. 1979.

38

Ibid.

39

Cf. ONDE anda o nosso Beija-Flor. Tribuna do Interior, Campo Mourão, 4 nov. 1979.
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A devastação das matas, o fim dos belos jardins está exterminando
com nossas aves.
Logo chegará o dia em que a verdadeira sinfonia matinal ou no cair da
tarde desaparecerá, pois seus cantores, os coloridos, delicados e
indefesos pássaros não mais existirão.
A sanha incontida do homem, além de estar nos levando a um
verdadeiro caso ecológico, ainda nos está privando de uma das mais
belas obras criadas pelo ser supremo, o pássaro.
O exigido reflorestamento, na maioria das vezes, está sendo feito com
o indesejável Pinus Eliotis, [sic] que possuindo em seu tronco uma
nefasta e intoxicante rezina, não dá condições de sobrevivência do
pequenino filhote [...].
O homem não terá mais água para saciar sua sede. Não terá mais
alimentação [...] Não terá nem flores para o seu caixão...40

A retórica vai da contemplação da “vida selvagem” ao catastrofismo, que eram
posições presentes no movimento ambientalista. Nota-se que a retórica, mais
propriamente do novo movimento ambientalista, é introduzida nas páginas do periódico,
não pelos jornalistas, mas sim, por artigos assinados, como os de Izidora Fluminhan, da
“Assessoria Distrital de Meio Ambiente Lions Clube Internacional – Distrito – L-21”. A
mesma afirma a necessidade da “preservação efetiva do biossistema que temos o
indeclinável dever de legar aos nossos descendentes”.41 Tal “assessoria do Lions” vai
dar origem a uma ONG, a Associação Centro-Oeste de Proteção Ambiental (ACOPA),
que “visa compatibilizar o desfrute racional dos recursos naturais com a produção de
bens essenciais para a humanidade e o desenvolvimento, com a intenção de
proporcionar uma vida em harmonia com a Natureza e deixar uma herança de igual para
as futuras gerações “. Não mais um elemento isolado, como “o beija-flor”, mas agora a
“natureza” passava a ter “defensores”, pois, nas palavras da articulista, “para ACOPA,
NATUREZA deve ser escrita com letras maiúsculas”.42
Tudo isso implicou um novo olhar sobre o processo de desflorestamento,
expresso na poesia assinada pelo leitor “B.R.P.O.”:
Quem destroe [sic] será destruído
Vamos reconstruir o Paraná,
Eu nasci e cresci num racho, [sic] nas campinas,
Entre as matas verdejantes,
E juntos nossa amizade também.
40

AMANHÃ é dia da ave. Onde elas se encontram? Tribuna do Interior, Campo Mourão, 4 out. 1979.

41

FLUMINHAN, Izidora. Questões de Meio Ambiente. Tribuna do Interior, Campo Mourão, 6 jan.
1980. p. 3.

42

FLUMINHAN, Izidora. Questões de Meio Ambiente. “ACAPA” ADQUIRE PERSONALIDADE
JURÍDICA. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 2, 28 fev. 1980.
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Tudo era meu enlevo, meu afeto.
O Pulão de minha vida.
Hoje vejo ‘o Paraná
destruído e consumado’
Sem matas, pássaros, peixes e rios secando
É a sombra do passado [...].43 [destaque nosso]

Desse momento em diante, não mais se louvaria o desflorestamento como
civilizador, nem iria se chamar à atenção, apenas, para o que se entendia como seus
aspectos negativos que deveriam ser corrigidos dentro de uma lógica racionalizadora.
Desse momento em diante, ou se condenaria o processo geral de desflorestamento como
um mal – com argumentos e posições muito variadas – ou, simplesmente, se buscaria
esquecê-lo.
Esquecer é uma opção. Desta forma, na cidade de Maringá, durante a década
de 80, houve um grande investimento simbólico, em especial, por parte da prefeitura
daquele Município, para fixar um imaginário da urbe como uma “Cidade Verde”,
esquecendo seu passado de devastação florestal. Efetivamente, a cidade se destaca por
ter uma boa arborização urbana e áreas verdes, devido, em parte, ao fato de a empresa
que colonizou a região, de origem inglesa, a CTNP/CMNP ter feito a opção pelo
“projeto de cidade-jardim”, fora este elemento estético/paisagístico, a cidade enfrenta
graves problemas ambientais, semelhantes aos de outras cidades nas mesmas condições.
Zueleide Casagrande de Paula, ao analisar a história/memória municipal, a partir do
qual foi construído tal imaginário, afirma que:
A memória construída pelos envolvidos, neste caso, passa por uma
variação de matizes complexos, envolvendo uma rede de poder e saber
que ‘cria’ silêncios instrumentadores na construção de uma memória
‘conveniente’ e convincente para todos. [...] história que tem
alicerçado a construção da imagem de cidade perfeita e que ofereceu
os instrumentos para a criação do imaginário ecológico na década de
80 em Maringá.
Dessa maneira, o imaginário da ‘Cidade Verde’ nasce e torna-se uma
força à disposição de todos aqueles que desejarem dele usufruir. Vai
ao encontro do interesse da população, que é o de comungar com a
idéia de cidade preservacionista, visto que isso jogaria no “porão”
da memória a violenta e rápida devastação que caracterizou o
processo de (re)ocupação na porção norte do Estado do Paraná, assim
como o empobrecimento do solo na área rural e o grande
desmatamento existente no campo.44 [destaque nosso]
43

O CLAMOR da natureza — AMAZÔNIA. Tribuna do Interior, Campo Mourão, p. 8, 21 set. 1980
(“Colab. do leitor B.R.P.O.”).

44

PAULA, Zueleide Casagrande de. Maringá: o coração verde do Brasil? 1998. Dissertação (Mestrado
em História). Universidade Estadual Paulista, UNESP, Assis, 1998, f. 85 e 257-8
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Se o desflorestamento foi jogado no “porão da memória”, não apenas pela elite,
mas também pela população em geral da cidade, é porque a segunda metade do século
XX foi um período de “ecologização da sociedade”, entendendo isso como um aumento
da preocupação pública com a deterioração da qualidade do ambiente para sustentação
da vida humana, como é conhecida, ou seja, os “problemas ambientais” deixaram de ser
assunto praticamente exclusivo de “amantes da natureza” e se tornaram “um assunto da
sociedade civil mais ampla”.45 E não apenas se tornou um tema debatido na sociedade
civil como se tornou um valor positivado e hegemônico.
Todavia, “ecologização”, aqui, não implica a adoção de um modo de vida que
leve a um “ecodesenvolvimento”, mas apenas uma mudança de postura na qual a
“natureza” deixa de ser percebida, em geral, como uma fonte inesgotável de recurso,
para ser reconhecida como um “problema” que inspira cuidados, o que dá uma
conotação positiva, em geral, para o que se identifica como “ecologicamente correto”.
Lívia Barbosa, em um artigo que busca mapear a penetração, a importância e o
significado da problemática ambiental no seio da sociedade brasileira, afirma que, pelo
menos, a partir do início da década de 90: “O meio ambiente se tornou o grande
referencial para todos os grupos. Do ponto de vista político, a adaptação ao tema
ecológico, ainda que de forma superficial, apresenta-se como a única saída
competitiva”.46 A autora constata isso a partir da forma como, até mesmo os
garimpeiros, que negavam haver “problemas ambientais” gerado por sua atividade;
passaram a admitir haver “problemas ambientais”, mas ressaltaram as vantagens sócioambientais de sua ação em pequena escala, em contraposição a mineração em grande
escala, ou seja, passaram, no final da década de 80, a atuar “sob a ideologia do verde”,
ainda que de forma superficial.47
Desta forma, a mudança de uma despreocupação ou uma preocupação
racionalizadora (conservacionista) com o “verde”, para uma retórica mais próxima do
45

GRÜN, Mauro. Ética e Educação Ambiental: A conexão necessária. 3. ed. Campinas: Papirus, 1996.
p. 15. Evidentemente, a forma como a sociedade civil compreende a age sobre estes problemas
ambientais é extremamente variada. Para o movimento ambientalista no Brasil, ver VIOLA, Eduardo
J. R. O movimento ambiental no Brasil (1971-1991): da denúncia e conscientização publicas para a
institucionalização e do desenvolvimento sustentável. In: GOLDENBERG, Mirian. (Org.). Ciência e
política. Rio de Janeiro: Revan, 1992. p. 49-76.

46

BARBOSA, Lívia. Garimpo e meio ambiente: águas sagradas e águas profanas. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 229-243, 1991.

47

Ibid., p. 242.
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movimento ambiental, encontradas nos jornais, não implica na adoção de práticas
“sustentáveis”, como por exemplo, a Sabarálcool S/A – açúcar e álcool, empresa
instalada em Engenheiro Beltrão, na microrregião de Campo Mourão, em princípios da
década de 1980, com uma atividade de alto impacto ambiental e moderno cultivo em
grande escala de cana-de-açúcar e produção industrial de álcool e açúcar. Em 2000 se
faz apresentar nas páginas da Tribuna do Interior como uma empresa “ecologicamente
correta”:
Aproximadamente 10 mil mudas de árvores nativas estão sendo
plantadas por estudantes da Escola Municipal Castelo Branco de
Engenheiro Beltrão, em faixas de mata ciliar de propriedades onde a
Sabarálcool – Usina de Álcool e Açúcar,[sic.] cultiva a cana-deaçúcar. Trata-se de uma campanha alusiva ao Dia da Árvore [...].
De acordo com Antônio José da Silva, Técnico Agrícola e Fiscal de
Tratos Culturais da Sabarálcool, ao todo cerca de 300 estudantes
realizaram o plantio das mudas, durante três dias. A empresa forneceu
o transporte para as crianças e as mudas foram cedidas pelo Horto
Municipal de Engenheiro Beltrão. ‘O interesse da Sabarálcool não é
somente a produção de derivados da cana, mas também, melhorar o
meio ambiente em que vivemos’, disse Silva.
Preocupação – Não é de agora que a Sabarálcool vem se preocupando
com meio ambiente. Nos últimos anos, cerca de 60 mil mudas de
espécies nativas foram replantadas na faixa de mata ciliar do Rio da
Várzea, que corta algumas propriedades da empresa, no município de
Engenheiro Beltrão. Segundo Silva, a medida visa reconstituir a mata
que estava praticamente destruída até alguns anos.48

Esclarece-se que já o Código Florestal, de 1934, protegia a vegetação à beira
dos cursos d’água e o Código Florestal atual, Lei Federal n. 4.771, de 15 de setembro de
1965, com várias modificações posteriores, protege a mata ciliar como parte da Área de
Preservação Permanente (APP), sendo vedado o corte da vegetação nativa ou qualquer
outra forma de exploração. Não obstante, o Estado e ONGs ambientais vêm, a mais de
20 anos, efetuando um esforço crescente para o efetivo cumprimento de tal legislação.
Portanto, todas as ações anunciadas e que a empresa estava executando não passavam
de cumprimento das obrigações legais e, somente muito tardiamente, a empresa se
dobrou as pressões e está cumprindo, neste caso em específico, suas obrigações
previstas na legislação ambiental. Mesmo assim, a empresa se fez representar como
“ecologicamente correta”.

48

MEIO AMBIENTE: Sabarálcool comemora o Dia da Árvore plantando 10 mil mudas. Tribuna do
Interior, Campo Mourão, p. 4, 24 set. 2000. (“Da Assessoria Engenheiro Beltrão”).
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Em suma, a questão central neste artigo não é apenas constatar a ecologização,
mas lançar alguma luz sobre como se deu esse processo, apontando os agentes e os
embates pela construção do imaginário regional expressos na imprensa. No caso dos
jornais estudados pode-se afirmar que, na segunda metade do século XX, ocorreram
duas fases na forma de apresentar o “verde”. Até aproximadamente finais da década de
70, havia um discurso de “civilizadores” e toda área “verde” descontrolada e caótica era
vista pejorativamente, somente se valorizava uma “natureza desnaturalizada”, que se
apresentava na forma de ordenadas áreas verdes urbanas — e até mesmos este “verde”,
dos bosques urbanos, poderia ser percebido com indesejável por alguns — as poucas
vozes dissonantes a respeito da apologia ao desflorestamento, “da marcha da
civilização”, o faziam de forma conservacionista, ou seja, na forma de uma
racionalização na utilização dos recursos. Em torno do final dos anos 70 há uma
mudança neste discurso, há uma positivação do “verde” com diferentes perspectivas,
consequentemente o desflorestamento não é apresentado mais como a “marcha da
civilização”, ele é recriminado como “bárbaro”, seja a partir de posições
conservacionistas, preservacionista, ou de posições mais próximas ao novo movimento
ambiental, ou ainda, esquecido. Sendo que, nas duas fases, as posições mais próambientais foram enxertadas pelos jornais de fora. Na primeira fase, por meio de artigos
e encartes produzidos fora da região; na segunda fase, deve-se destacar, a ação do
movimento ambientalista, organizado ou não, do final da década de 70 e início da
década de 80, o qual introduz uma retórica mais próxima do novo ambientalismo. Deve
ser destacada, ainda, como tal presença do movimento ambiental é reduzida
drasticamente nas páginas do jornal, a partir do final da década de 80, ao mesmo tempo
em que a Tribuna do Interior assume institucionalmente uma posição pró-ambiental,
mesmo que seja, muitas vezes, um ambientalismo “cosmético”, superficial, como se
procurou destacar.
O deslocamento da frente de expansão foi representado, nos anos 50 e 60,
como um avanço da civilização sobre a barbárie. Na década de 70 e 80 o
desflorestamento foi deslocado de símbolo de civilização para ser identificado com a
barbárie, ou, pelo menos, foi “esquecido”. Todavia, alguns militantes ambientalistas
que, em geral, estão fora das páginas do jornal na atualidade, entendem que bárbaro é o
modelo agrícola de monoculturas com tecnologias hard, como a produção de soja na
região. Bárbaro é sempre o Outro.

DOC 22
A Percepção na Transformação da Paisagem: Os Agricultores no
Desflorestamento de Engenheiro Beltrão – Paraná, 1948-1970

Ely Bergo de Carvalho∗
Eunice Sueli Nodari∗∗
Resumo:
A expansão da fronteira agrícola é a principal causa do desflorestamento no Brasil e
estudar a percepção dos agricultores é fundamental para entender tal processo. Esta
pesquisa de história ambiental se limita ao município de Engenheiro Beltrão, Paraná, no
período de 1948, início da colonização dirigida, até 1970. Foi utilizada a metodologia de
história oral, sendo elaboradas 37 entrevistas. O objetivo principal é entender como
agricultores se apropriaram e representaram a floresta.
Palavras-chave: desflorestamento, representação, apropriação, agricultores.

O “SERTÃO”
Qualquer um que tenha conhecido o município de Engenheiro Beltrão, no Norte
do Estado do Paraná, nos últimos vinte anos, viu uma região agrícola, altamente
tecnificada, que produz soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, a qual dificilmente chamaria
de “sertão”. O “sertão” parecia ser mais adiante, como na região amazônica, e não ali.
Todavia, na década de 1950, Engenheiro Beltrão aparecia na imprensa regional como “a
boca do sertão”, e assim é lembrado por seus agricultores.
Na segunda metade do século XX a “colonização” e a “modernização” alteram
tal representação. “Foi no processo de transformação da paisagem de grande parte do
território paulista, do norte do Estado do Paraná e outras regiões, que se eliminou a
‘memória’, a representação daqueles espaços como ‘sertões’” (Arruda, 2000, p. 14).
Conhecemos apenas a percepção das elites sobre tal processo, das pessoas em
geral pouco se sabe:
O impacto causado na forma de vida e de percepção dos homens que participaram da “conquista
do oeste” brasileiro, da chamada “marcha do café rumo ao oeste”, continua sendo desconhecido
pela historiografia. ... não sabemos como este novo mundo criado, com as suas novas formas de
ocupação, as cidades recém-surgidas, as ferrovias, a eletricidade, os novos ritmos de trabalho e a
utilização da natureza, foi lido e incorporado pelos que participaram deste processo. (Arruda,
2000, p. 20)
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Os agricultores beltrandenses, estudados nesta pesquisa,1 são justamente alguns
dos sujeitos que participaram do processo de transformação do “sertão” em
“civilização”. Nosso objetivo é entender as formas como agricultores se apropriaram e
representaram a floresta, para compreender melhor o processo de transformação do
“sertão” em civilização.
ENGENHEIRO BELTRÃO: (RE)OCUPAÇÃO E PADRÃO FUNDIÁRIO
O município de Engenheiro Beltrão está localizado no terceiro planalto
paranaense, às margens do rio Ivaí, entre este e o rio Piquiri. Mas, de fato, em meados
do século XIX, quando a então quinta comarca da província de São Paulo foi
transformada na Província do Paraná, o terceiro planalto paranaense era coberto
predominantemente por uma exuberante floresta. Então, a “população oficial” da
província estava concentrada no litoral e no primeiro e segundo planaltos, sendo que, a
partir desta época, tal “sertão” sofre um processo de (re)ocupação, com a incorporação
ao mercado capitalista. Deve-se esclarecer que se utiliza o conceito de (re)ocupação do
“sertão” paranaense, uma vez que ele já estava ocupado por indígenas e caboclos
(Tomazi, 1997).
A (re)ocupação da atual área de Engenheiro Beltrão se insere, dentro do
processo de (re)ocupação do “sertão” paranaense, principalmente a partir do boom da
lavoura cafeeira, após 1945, efetuada por uma empresa privada, a Sociedade Técnica
Colonizadora Engenheiro Beltrão Ltda., fundada em 1947 por uma família ligada ao
governo do Estado, a família Beltrão, para colonizar terras, como a Gleba Rio Mourão,
com 40.762,16 hectares, da qual se formará Engenheiro Beltrão.
Apesar de a Sociedade Técnica Colonizadora Engenheiro Beltrão conter em seu
contrato social um amplo objetivo para a sociedade, a saber: adquirir terras “dos
próprios sócios ou terceiros, para nelas e em áreas de terceiros, mediante contrato,
serem exercidas atividades técnicas de engenharia civil, trabalhos de colonização,
urbanismo e saneamento, exploração agrícolas e industriais” (Escritura... 1947). Os
entrevistados foram unânimes em afirmar que a Sociedade Técnica Colonizadora
Engenheiro Beltrão não se envolvia diretamente com o “negócio de madeira”, sua ação
se restringia a vender as terras (a especular) e a providenciar, ou não, a devida infraestrutura básica.
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Quanto a forma de (re)ocupação utilizada na região é chamada de
“colonização dirigida”, ou seja, “aquela efetuada por particulares, por empresas ou pelo Poder
Público, cujo planejamento antecede a vinda de colonos. O objetivo é a venda de terras e a
promoção do povoamento. Os lotes são divididos e demarcados, são assegurados meios de
comunicação e transporte”. (Cancian, 1977, p. 135)

As técnicas de “colonização”, utilizadas pela Sociedade Técnica Colonizadora
Engenheiro Beltrão Ltda., foram as mesmas utilizadas por outras empresas e pelo
Estado, com a construção de estradas nos espigões, e a divisão dos lotes de forma que
tivessem acesso a estrada e água, assegurando a produção.
A Sociedade Técnica Colonizadora Engenheiro Beltrão Ltda., ao planejar a
(re)ocupação, já o fez com base nas pequenas e médias propriedades (Beltrão, 1947).
Todavia a estrutura fundiária produzida não foi nada democrática.
O censo agropecuário de 1970 nos fornece dados para melhor entender a
estrutura fundiária de Engenheiro Beltrão. Apenas 314 estabelecimentos contrataram
mão-de-obra. Assim, podemos concluir que o restante dos estabelecimentos, 2.217,
trabalhava pelo regime familiar. Ocorre que, em geral, quem contratava trabalhadores
assalariados eram as fazendas. Em 1970, foram 1.278 pessoas, entre trabalhadores
temporários e permanentes. O médio proprietário, ou melhor, aquele que tinha uma área
que não conseguia ser mantida apenas pela sua família, entregava a área excedente,
normalmente pelo regime de parceria, sendo de parceiros a maioria dos
estabelecimentos, 1.415 em um total de 2.531.
Desta forma, em 1970, os arrendatários e parceiros — “não proprietários” —
representavam 59,6% dos estabelecimentos rurais. Mesmo considerando que parte
desses arrendatários pudesse ser proprietária de um outro estabelecimento, deve-se
atentar que, da população rural total de 25.239, 5,85% eram empregados em trabalhos
temporários e permanentes. Ou seja, a maioria da população, que vivia da terra, estava
excluída da propriedade da terra.2 Tal modelo de (re)ocupação de terra é importante
para entender as formas de apropriação da floresta.
E OS AGRICULTORES DERRUBARAM A MATA
A cobertura vegetal dominante na área do atual município de Engenheiro
Beltrão, antes do desflorestamento, era uma densa e grande floresta, com árvores que
alcançavam 35 metros. Classificada por Reinhard Maack como floresta estacional
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semidecidual (ou floresta pluvial tropical do terceiro planalto) (Engenheiro Beltrão,
1996), uma floresta latifoliada, a qual ao menos em termos legais pertence ao
ecossistema da Mata Atlântica (Brannstrom, 2002, p. 70-71). O processo de
desflorestamento foi tão radical que o Censo Agropecuário apresenta que, em 1975,
apenas 59, em um universo de 1.289 estabelecimentos, declararam ter áreas com “matas
naturais”, num total de 1.571 hectares (Tabela 1).
TABELA 1 – ENGENHEIRO BELTRÃO – PR.: UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
1960
1970
1975
1985
1995/96
Área** Info*Área** Info* Área** Info* Área** Info* Área** Info*
Lavoura permanente
12.306 583 11.975 1.337 7.531
541 3.209
372 1.210 180
Lavoura temporária
5.092 643 16.289 1.942 22.750 1.024 27.591 1.031 31.439 711
Pastagens naturais
51
5
28
7 2.735
419
770
61
535 52
Pastagens plantadas
2.455 422 8.667 1.069 3.774
264 6.788
452 7.263 436
Matas naturais
4.730 213 2.327
164 1.571
59 2.113
107 1.858 251
Matas plantadas
53
1
88
27
122
26
129
55
988 166
Terras incultas
39
4
938
144 1.555
132
498
70 1.776 53
Total
24.726
40.312
40.038
41.098
45.069
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 1960/1970/1975/1985 e 1995/96.
*Informantes **(ha)

As aspirações dos agricultores entrevistados, quando chegaram ao município,
talvez possam ser resumidas com as idéias de “melhorar de vida” e “aumentar as
terras”, isto é, “prosperar”. Isso implicou derrubar a floresta e cultivar a terra.
A grande incidência de pequenos agricultores na região contribuiu para o
desflorestamento. Como já salientou Warren Dean, ao constatar que na primeira metade
do século XX temos, em várias regiões do Brasil, um processo de parcelamento em
pequenas propriedades da terra, ele afirma:
A passagem para a pequena propriedade alterava, pois, a tática, mas não a estratégia do ataque à
floresta. A remoção da cobertura florestal nas condições desse novo regime de pequenas
propriedades, menores que o normal e subcapitalizadas, provavelmente era muito mais rápida e
mais completa. (Dean, 1996, p. 256)

Por isso, segundo Claudia Sonda, é comum a maioria dos remanescentes
florestais, existentes hoje no Paraná, estarem em grandes propriedades (1996, p. 26.). O
pequeno agricultor necessitava de toda a terra para a sua sobrevivência, já o grande e o
médio agricultores, às vezes, poderiam deixar áreas florestadas que fossem impróprias
ou com baixa possibilidade de aproveitamento agrícola. Em Engenheiro Beltrão, em
1970, conforme o Censo Agropecuário, 28% dos estabelecimentos agrícolas possuíam
até 5 hectares, com uma área média de 3,9 hectares. Eram, portanto, minifúndios dos
quais uma família teria dificuldade de tirar sequer sua subsistência, dentro do padrão
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agrícola predominante. Sendo a maioria dos estabelecimentos, 59,62%, (Tabela 1), de
não proprietários (parceiros e arrendatários), os quais sabiam estar em uma situação
instável, o que contribui para sobre-explorar “a base de recursos naturais”. Cabe uma
digressão sobre como os conflitos sociais têm efeitos sobre a base de recursos naturais.
A cultura intercalar e a caça são dois exemplos de conflitos sociais com efeitos sobre a
base de recursos naturais.
A cultura intercalar, ou seja, o cultivo nos intervalos dos cafezais, o qual era
destinado para o consumo ou comercialização por parte do colono/parceiro, era
suportada no cafezal, quando novo. Todavia, conforme o café crescia, a cultura
intercalar — como milho e feijão — competia com a cultura principal pelos nutrientes.
Verena Stolcke (1986) mostra como entre os colonos em São Paulo isso era um
elemento de disputa, pois os colonos estavam, em geral, dispostos a ampliar esse cultivo
e os proprietários a suprimi-lo. Em Engenheiro Beltrão, o entrevistado José (n. 12) narra
a história de sua irmã e de seu cunhado que, em 1955, trabalhavam como parceiros, e
que a colheita de café foi perdida em virtude da geada. Seus parentes queriam voltar
para Minas Gerais, mas o proprietário — talvez preocupado com a falta de bons
trabalhadores — os convenceu a ficar na terra, pois poderiam podar o café e, nas
palavras do entrevistado, o proprietário teria afirmado que: “o senhor pode plantar ... até
dentro da cova de café, pode largar feijão, milho”. Isso mostra como a cultura intercalar
era um termo de negociação no conflito entre não-proprietários e proprietários.
Um outro exemplo é a caça, fonte preciosa de um alimento apreciado, a carne,
porém vista de forma pejorativa por alguns entrevistados: “nunca fui caçador ... agora
trabalhar ... isso sim, agora pescador, caçador, jogador, não, nada disso comigo”
(Antenor, n. 29), sendo entendida como uma atividade perniciosa, comparável ao jogo
de azar e como um não-trabalho. Talvez isso se explique por tal atividade desviar o
“colono/parceiro” para outras atividades que não “cuidar da lavoura”. Afinal, no
contrato por percentagem o lucro do dono da terra dependia de que o café fosse bem
cuidado.
São também exemplos de como a opção por entrevistar um grupo específico,
fundamentalmente agricultores proprietários que ainda residiam no município, limita o
“campo de visão” sobre outros “usos e abusos” da floresta. Deter-se-á, novamente, nos
agricultores, mais especificamente para a atividade de “derrubada”.
O desflorestamento não se efetuou todo de uma vez. A parte mais alta do
terreno, em geral, era desflorestada para o plantio do café. Mas, como a residência
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ficava na parte baixa, perto do córrego, era ali que começava a derrubada. Alguns
relatos informam que nos primeiros anos havia uma faixa de mato entre a parte alta e a
parte baixa do imóvel. Outros cultivos incentivaram o desflorestamento para a
agropecuária na fase de (re)ocupação, em especial o hortelã, por não ter as mesmas
limitações que o café, podendo ser plantado nas “baixadas” (o café não pode ser
plantado nas regiões baixas em virtude das geadas).
Um analista da época assim descreve o processo de derrubada da mata:
O primeiro ato do cultivador não é lavrar a terra, mas desflorestar. Começa-se pela roçada, isto é,
a limpeza à foice da subfloresta que se efetua em maio, no princípio da estação da seca; deixa-se
durante algumas semanas, de maneira a cobrir o solo com um leito de plantas bem secas, o
facho; depois vem a derrubada, que consiste em por abaixo as árvores acima do facho. As mais
grossas e as mais duras não são abatidas; ou são deixadas para recobrir com alguma sombra o
futuro campo, ou então corta-se a casca na base em forma de anel para impedir a subida da seiva
e fazer perecer a árvore dentro de alguns anos; passa-se, enfim, em setembro ou outubro,
justamente antes da estação chuvosa, à queimada, ao incêndio (Deffontaines apud Cancian,
1974, p. 72). Para o Norte do Paraná as épocas de derrubada e queimada variam um pouco. A
queimada geralmente é feita em agosto (Cancian, 1974, p. 72).

Para Nadir A. Cancian, podem-se distinguir pelo menos três estratégias para a
derrubada:
1ª - Os colonos mais pobres abrem uma clareira na mata, constroem uma moradia provisória,
geralmente de palmito, e depois procedem à derrubada da mata. Isto é possível no Norte do
Paraná onde as terras adquiridas são de poucos alqueires. Em alguns casos são auxiliados pelos
vizinhos mais próximos.
2ª - Os colonos com posses maiores contratam o serviço de especialistas em derrubadas.
Deffontaines e Monbeing assinalam que tais serviços são prestados geralmente por operários
temporários vindos do Norte [sic.] do país, baianos. Sobre serem ou não baianos, é preciso
assinalar que eram chamados indistintamente de baianos muitos nordestinos procedentes de
outras áreas. (Cancian, 1974, p. 73-4)

Havia uma grande variedade de possibilidades de ação, dependendo
principalmente dos recursos disponíveis. Sendo que, no primeiro caso, não
necessariamente o agricultor era um proprietário, pois havia a possibilidade de entregar
a terra a um parceiro, com “mata em pé e água no córrego”. Nesse tipo de contrato,
normalmente com duração de seis anos, o café produzido era repartido entre as partes,
não necessariamente iguais, já a lavoura intercalar era toda do formador. Como já foi
comentado, esses “contratos” podiam variar muito em suas cláusulas.
3ª - Há ainda um tipo especial, o mateiro, ou extrator de toros. Esse tipo de trabalhador é um
verdadeiro profissional em extração madeireira. Conseguia derrubar uma árvore mesmo entre
cafezais, na mata virgem [sic.] ou onde quer que se localizasse. Para se conhecer bem todo o
processo, é preciso dizer que ele exerce várias funções. Pode adquirir a madeira em pé, por sua
própria conta, derrubá-la e vendê-la depois às serrarias. Nesse caso, age como extrator e
intermediário. Compra e vende madeira. Os gastos correm por sua conta. Pode ainda ser
contratado por uma serraria que comprou a madeira em pé e precisa derrubá-la. Nesse caso, os
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seus serviços são contratados e as despesas podem ou não correr por sua conta, dependendo do
contrato ... que ... [s]ão geralmente à base da palavra empenhada. (Cancian, 1974, p. 74-5)

Nas entrevistas realizadas não há registro desta atividade, salvo, talvez, a citação
do entrevistado Lucidio (n. 23), que relata que na fazenda em que trabalhou, entre 1949
e 1963, uma de suas funções era proteger a área que foi invadida várias vezes, em
especial para a extração da madeira nobre como cedro e peroba. De onde deprendemos
que nem sempre ou nem todos os mateiros eram contratados, o simples furto das árvores
era possível, especialmente conforme a (re)ocupação ia se completando e a floresta
começava a ficar mais escassa, o que aconteceu de forma muito rápida.
Embora no século XIX a terra florestada fosse vendida em geral pela metade do preço da terra
desmatada, refletindo o custo da derrubada, agora as terras florestadas custavam mais. Em
dezoito municípios pesquisados na Zona da Mata de Minas Gerais em 1905, a floresta primária
era avaliada 70% acima da terra desmatada ... O preço da floresta primária em cada um desses
municípios estava associado não à sua escassez absoluta, mas ao valor da terra desmatada,
sugerindo que os fatores que determinavam seu preço eram a fertilidade do solo e o clima do
município, donde seu potencial para o cultivo de café. O que está implícito na alteração desses
percentuais é que, em algum ponto inicial do povoamento, havia vantagem em não levar a
floresta ao mercado, mas que essa vantagem desapareceu bem cedo – as faixas finais da floresta
primária não aumentariam continuamente de valor, mas acompanhariam o mercado de terra
desmatada. Não era, portanto, promissora especulação com essas faixas e também não havia
perspectivas de longo prazo para sua sobrevivência. (Dean, 1996, p. 262-3)

Em Engenheiro Beltrão, ainda, no início da década de 1950, era mais caro
comprar uma área “limpa” do que uma área com o “mato em pé”. A exploração da
madeira, de acordo com Claudia Sonda, foi “bastante seletiva e exclusivamente calcada
na prática extrativista”, sobretudo na floresta estacional semidecidual, a floresta foi
pouco aproveitada economicamente (Sonda, 1996, p. 25).
Algumas memórias do período lembram estupefatas de tamanho desperdício de
recursos naturais no norte do Paraná:
João Tenório Cavalcanti ... dirigia uma turma que chegou a integrar 800 homens, um verdadeiro
exército de “machadeiros” que liquidou o maior perobal do mundo, reduzindo grande parte a
cinzas, nas queimadas que somavam léguas. Dava pena ver as chacinas dos gigantes troncos,
com séculos de existência, deitados inermes sobre a terra, com as entranhas a fervilhar em fogo.
(Estrada, 1961, p. 17 apud Paula, 1998, p. 70) (grifo nosso)

Não há trabalho que permita mensurar o tamanho do desperdício de recursos
naturais, ou da extinção da biodiversidade, apesar de haver trabalhos que especulem
sobre esta questão. Pode-se aqui recordar Dean (1996, p. 23) e pensar que não há como
não vermos, hoje, tal processo de desflorestamento como algo trágico, afinal a
biodiversidade da floresta é tal, e com tal endemismo, que podemos supor que o
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processo de desflorestamento, apenas da área de Engenheiro Beltrão, foi responsável
pela extinção de espécies, as quais nem sequer chegamos a conhecer.
Porém, é certo que, “diferente da situação da fronteira cafeeira dos primeiros
tempos, algumas das árvores estavam sendo cortadas para madeira, mais do que
meramente queimadas” (Wagley, 1963, p. 91).
INDÚSTRIA MADEIREIRA
Na primeira metade do século XX, temos uma grande transformação na forma
de exploração das florestas no Brasil. Segundo Dean, introduz-se uma sistemática
remoção da madeira. No Vale do Ribeira, passou-se a comprar a terra somente para
explorar a madeira, ao invés de simplesmente queimá-la. “No fim da década de 20,
caminhões a gasolina e serrarias portáteis movidas a máquina de [sic] vapor tornaram
econômico um tráfico terrestre de madeiras de lei” (Dean, 1996, p. 265). Ainda de
acordo com Dean, muito provavelmente tal exploração da madeira é a causa da inversão
dos preços das terras, com a terra florestada superando o preço da terra desmatada. “As
vendas de madeira podiam facilmente igualar o custo do desmatamento da terra” (Dean,
1996, p. 265).
O Brasil só passou a exportar mais madeira do que importava durante a Primeira
Guerra Mundial (Souza, 1947, p. 14-15). E no estado do Paraná foi só durante a década
de 1920 que tal produto passou a ter grande importância econômica para o Estado, o
transporte era o principal ponto de estrangulamento na cadeia produtiva e as ferrovias é
que permitiram, até certo ponto, a comercialização da madeira. Mas essa produção
paranaense era principalmente de “Pinho do Paraná”, a Araucária angustifólia, madeira
abundante no centro-sul e a oeste do estado. Nas matas do norte do estado, era escassa,
predominando, neste tipo de floresta uma série de outras madeiras nobres (Lalalle,
1974).
Alguns analistas da época chegaram a maldizer o que seria chamado hoje de biodiversidade da
floresta brasileira, pois as florestas temperadas, constituídas muitas vezes de apenas uma espécie
predominante, possibilitavam um maior ganho econômico, o que ocorria, de certa forma, nas
matas de pinhais do Paraná e dos outros estados do Sul do país. Nas florestas tropicais, em geral,
apenas algumas espécies têm as qualidades exigidas pelo mercado consumidor, e elas estão
espalhadas, com apenas alguns indivíduos da espécie no meio de uma densa floresta. Até mesmo
a legislação florestal apresentou uma diferenciação entre as florestas “homogêneas” e as
“heterogêneas”, a qual somente foi superada na década de 1980. Para as florestas homogêneas
havia formas de conservação — racionalização do uso — já para as florestas ‘”mistas”, eram
“consagradas” ao “corte raso”. (Bohn, 1990)
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Para se ter uma idéia do aproveitamento das florestas “heterogêneas”, como a
estacional semidecidual, na Serraria São Carlos, em Cambé, no norte do Paraná,
estudada por Nadir A. Cancian, foram encontradas apenas as “espécies: peroba, cedro,
pinho, canelão, cabreúva, caviúna, marfim, coração de negro, amoreira, imbuia”
(Cancian, 1974, p. 67). Desta forma,
essas madeiras espalhadas pela floresta primária latifoliada eram difíceis de transportar. Uma
pequena parte teve uso local, principalmente para a construção das casas de madeira e galpões
típicos dessa fase “pioneira”, mas a maioria era queimada in loco. (Nesella & Alcântara, 2002, p.
11)

Alexandre

Beltrão,

engenheiro

responsável

pela

Sociedade

Técnica

Colonizadora Engenheiro Beltrão, destacava no Plano de Colonização da Gleba Mourão
que:
As terras são, em sua quase totalidade revestidas de mata virgem, [sic.] com o predomínio da
vegetação característica de todo o vale do rio Ivaí, na qual as árvores de maior porte e as mais
comuns são perobas, cedros, figueiras, paus d’alho, alecrins, monjoleiros, sobrasil, caviúnas,
cajaranas, angicos, etc. (Beltrão, 1947, p. 27)

E destacava que: “na faixa de terras marginais ao ribeirão da Cachoeira e ao
córrego de Saltinho, encontram-se pinheiros, em terrenos próprios para a criação de
gado” (Beltrão, 1947, p. 27).
A oeste do atual município de Engenheiro Beltrão, “para os lados de Campo
Mourão”, havia uma extensa área de floresta de araucária, as quais eram mais cobiçadas
pelos madeireiros. Na Gleba Mourão sua incidência se dava apenas em algumas faixas.
A comercialização da madeira era limitada, o desflorestamento é lembrado como um
custo. Quando se perguntou ao agricultor Antônio por que desmatou o seu sítio aos
poucos, afirma que: era “porque o recurso era pouco, então você ia derrubando a
maneira do possível” (n. 24), o que nos leva a pensar que a venda da madeira de um lote
rural, em geral, não pagava a derrubada e a preparação do terreno para o cultivo, pelo
menos nos primeiros anos da colonização dirigida.
Para Nadir A. Cancian, foi o avanço da fronteira agrícola o principal motivador
da ação das madeireiras:
A exploração madeireira só foi significativa enquanto se completava esta ocupação, o que, aliás,
se fez de forma muito rápida. ... Pode dizer-se que a serraria é pioneira na abertura de regiões,
aproveitando-se das madeiras liberadas pela ocupação agrícola das terras. Nota-se o movimento
de deslocamento das serrarias à medida que a colonização ou as novas frentes pioneiras
penetram mais para o interior. (Cancian, 1974, p. 5)
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Tanto que foi exatamente no período da (re)ocupação em que ocorreu a
expansão da indústria madeireira: no “Norte do Paraná ..., por volta de 1935, as serrarias
eram em número de 11, e catorze anos depois, em 1949, perfaziam um total de 177
serrarias registradas no I.N.P.” (Instituto Nacional do Pinho) (Cancian, 1974, p. 204).
As serrarias e a extração madeireira foram atividades transitórias na região:
a tal ponto que se pode dizer que, quando as serrarias operam com peroba, pinho, cedro,
cabreúva, marfim e outras madeiras preciosas, estão na plenitude dos lucros financeiros, com
uma duração média de 25 anos em uma região, ao passo que quando começam a serrar paud’alho, madeira de pouco valor comercial, já é a decadência pelo esgotamento da matéria-prima
de fácil acesso, pois madeiras inferiores não compensam comercialmente a produção, quer pela
qualidade, quer pelo preço. Isto não quer dizer que, além desse limite de tempo, não possa haver
serraria funcional em uma área determinada. Mas, ou são firmas de grandes recursos financeiros
que podem operar trazendo a matéria-prima de longa distância, ou se transformam em
verdadeiras fábricas de artefatos de madeira, o que lhes permite um aproveitamento maior da
matéria-prima, transformando-a em diversos produtos secundários cujos preços compensam os
fretes pagos no transporte de longo curso. (Cancian, 1974, p. 71-2)

Engenheiro Beltrão segue a trajetória tradicional da indústria madeireira no
Brasil. A primeira serraria (Engenheiro Beltrão, 1985, p. 5) instalada logo depois do
início da atuação da Sociedade Técnica Colonizadora Engenheiro Beltrão pertencia a
Aldevino Santiago. Já em 1960, nos anos de auge da produção de madeira (Tabela 2),3 o
Censo Industrial informa sete empresas madeireiras no município. Na década de 1970,
conforme a madeira ia escasseando, passou-se a serrar uma variedade maior de espécies
arbóreas, mas estas tinham baixo retorno econômico, as serrarias que não mudaram para
regiões de fronteira agrícola começaram a trazer toras de cada vez mais longe e
diversificar as atividades, mas hoje resta apenas uma minisserraria na cidade.

ANO
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

TABELA 2 – ENGENHEIRO BELTRÃO – PR.: MADEIRAS
M3
5.800
7.300
278.986
7.538
62.000
62.000
15.900
12.000
8.000
Fonte: Departamento Estadual de Estatística – Paraná. apud: CANCIAN, Nadir Apparecida.
Conjuntura econômica da madeira no norte do Paraná. 1974. Dissertação (Mestrado em História)
– Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2 v. p. 453-461.
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A simples queima da floresta, sem a retirada das espécies nobres, era
predominante, no período anterior à atuação da colonizadora, e nos primeiros anos de
sua atuação, motivada sobretudo pela dificuldade no transporte, que era rodoviário. Essa
dificuldade de transporte foi resolvida gradualmente, a ausência de estradas ou as
péssimas existentes permaneceram um problema tanto para escoamento dentro do
município como para a principal via de acesso ao mercado mais amplo, a cidade de
Maringá – distante 65 quilômetros, a estrada foi aberta no final da década de 1940, mas
o problema só foi efetivamente resolvido com o asfaltamento da rodovia, já no final dos
anos 1960, quando o “ciclo” madeireiro se esgota. Seguindo a trajetória típica das
indústrias madeireiras no norte do Paraná, os anos de 1958 a 1961 foram o auge da
produção madeireira, na média o município produziu 32,3% da madeira da microrregião
de Campo Mourão, já em 1964, apensar da produção de a microrregião ainda estar em
ascendência, a produção do município representava apenas 1,7% da produção total, o
que indica que a abertura de outras localidades para agricultura na microrregião liberava
a madeira para as serrarias (Cancian, 1974, p. 88, 455-8, 461). No início dos anos 1960,
talvez 1/3 das matas nativas ainda restavam no município (ver Tabela 1). O último ano a
apresentar uma produção comercialmente significativa de madeira foi 1977, em que
oficialmente houve a extração de 36.000 m3.
Mesmo com todas essas dificuldades, havia uma superprodução de madeira, por
parte das serrarias, a qual foi responsável, em parte, pelos baixos preços pagos nos
grandes mercados consumidores (Cancian, 1974, p. 206). Afinal, não havia falta de
fornecedores do produto, ao contrário, os agricultores também mantinham uma
superprodução de madeiras para as serrarias, que “não vencia cortar” (Dalpont &
Dalpont, 2003), o que provavelmente mantinha os preços baixos e incentivava o corte
hiperseletivo: “Retirava a madeira, mas só tirava a boa, né, naquele tempo só precisava
de madeira melhor, tinha madeira sobrando, a ruim a gente largava lá, queimava,
apodrecia” (Dalpont & Dalpont, 2003). Nos anos 1970 e 1980, principal período em que
as terras da região foram “mecanizadas”, ou seja, tiravam-se os obstáculos para a
circulação de máquinas automotoras agrícolas, muitos troncos de árvores tinham que ser
retirados do meio das “roças”, em alguns casos, troncos com 20 ou 30 anos de
derrubada foram serrados para aproveitar o que havia se tornado uma mercadoria nobre.
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A PERCEPÇÃO COMO FATOR PARA DESFLORESTAR
Há outros fatores que se deve levar em conta para entender o processo de
devastação da floresta, um deles se expressa ao chamarem a floresta de “mato”,
considerando que “mato” não é apenas a floresta primária, é também a capoeira, e mais,
qualquer planta que nasça em lugar indesejado (“praga”), as quais o agricultor tem por
ofício carpir, eliminar, para limpar o terreno. Um dos entrevistados afirmou, que se ele
“zelasse” (Francisco, n. 10) — retirasse o “mato” —

da barranca do rio, ela

desbarrancaria. Assim, qualquer área de “mato” (não “zelada”) foi entendida como uma
área inculta, na qual não se trabalha.
Todo o período anterior à modernização é lembrado por aqueles que o viveram,
com uma ênfase muito grande no trabalho: “a gente só trabalhava, não saía pra ..., nem
rádio quase a gente não ouvia, né, televisão não tinha também, então a gente às vezes
chegava domingo sem saber que dia era da semana” (Leonardo n. 20) (grifo nosso).
O essencial a ser retido é a presença do discurso do trabalho. O trabalho como
um valor fundamental, que estava e está presente na fala dos agricultores.
Podemos inferir que manter “mato” na propriedade é manter a “terra inculta”, é
não trabalhar, portanto, um ato moralmente condenável para esse grupo social. Assim,
torna-se necessário considerar tal “discurso do trabalho” para entendermos a derrubada
tão completa das matas na área estudada.4
Segundo Eric Hobsbawm, “para os camponeses, a posse sem trabalho é
impensável, uma vez que toda a terra que tenham deve ser utilizada”. Para além do
discurso moderno do trabalho, isto seria parte dos “pressupostos sociais, políticos e do
pensamento estratégico subjacente” (Hobsbawm, 1998, p. 241-4) aos camponeses
ocidentais. Uma outra fonte para a legitimidade moral da idéia de que terra “em que
não se trabalha” pode ser ocupada, e terra em que se trabalha, se tem direito a posse, é
sugerida por José de Souza Martins, ao afirmar que:
Uma característica importante da frente de expansão em todo o país, para datá-la historicamente,
é que quando se deslocavam juntos ricos e pobres deslocavam-se com base nos direitos
assegurados pelo regime sesmarial. Embora o regime de sesmarias tenha cessado às vésperas da
Independência e só tenha sido substituído por um novo regime fundiário com a Lei de Terras de
1850, ele continuou norteando as concepções de direito à terra de ricos e pobres e, em muitos
casos, norteia até agora. A concepção de que é preciso ocupar a terra com trabalho (na derrubada
da mata e no seu cultivo) antes de obter reconhecimento de direito, era próprio do regime
sesmarial. Do mesmo modo, a concepção de que o trabalho gera direito de propriedade sobre os
frutos do trabalho também era próprio desse regime fundiário. Nele, o domínio estava separado
da posse. O domínio era da Coroa. Quando, por acaso, o sesmeiro deixasse de cultivar a terra ou
de obter dela frutos para pagar tributos, a terra se tornava devoluta (ou realenga, como então se
dizia, isto é pertencente ao rei). Podia por isso ser novamente distribuída pelo representante da
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Coroa, bastando que alguém a ocupasse e, depois, a requeresse, como ocorreu freqüentemente.
Do mesmo modo, a casa de um agregado construída em terras de sesmaria ou data de outrem,
bem como suas roças e cultivos, não sendo ele escravo, lhe pertenciam legalmente, sendo a
relação com o sesmeiro apenas relação de enfiteuse. Portanto, o trabalho de fato gerava direito
sobre bens produzidos e sobre a terra beneficiada ou, melhor, sobre o benefício incorporado à
terra, como era o caso do desmatamento. (Martins, 1996, p. 43-4)

Martins, ao argumentar sobre essas persistências do “imaginário monárquico”,
na frente de expansão, afirma que isso não se deve apenas a “arcaísmos religiosos”,
“mas também a uma concepção de direito muito próximo dos pobres: a dos direitos (de
uso) gerados pelo trabalho em oposição aos direitos (de propriedade) gerados pelo
dinheiro” (Martins, 1996, p. 44). Não cabe, entretanto, aqui debater sobre a gênese desta
idéia, e sim o que interessa para esta pesquisa, que é constatar a sua persistência.
Não se quer aqui afirmar que os agricultores estudados vivem dentro de uma
ordem moral tradicional (Woortmann, 1987), mas apenas apontar a persistência de
alguns valores que continuam presentes em novas configurações. Ainda hoje, mesmo
entre os agricultores “bem de vida”, que, em geral, repudiam a ocupação de terras
promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para pressionar
a execução da reforma agrária, o argumento de que os “trabalhadores” têm o direito de
“ocupar” a terra “inculta” é considerado válido.
Tal princípio moral tem implicações para a floresta na época da (re)ocupação da
região, terra com “mato” poderia ser “ocupada” com uma certa legitimidade, não legal,
mas moral. Houve uma imagem produzida pelas empresas colonizadoras e pela elite
agrária da região que no norte do Paraná não ocorreram conflitos pela terra (Gonçalves,
1994). Todavia, são inúmeros e intensos os conflitos pela posse da terra na história da
(re)ocupação

do

“sertão”

do

Paraná.

Ter

alguém

morando

e/ou

poder

político/econômico/“de fogo” para manter “invasores” fora da propriedade era a forma
de garantir uma posse “pacífica”. Uma área com “mato” sem vigilância poderia ser
“ocupada” ou explorada por terceiros, como indica o relato do entrevistado Lucidio n.
23, já citado, sobre a sua ação para conter invasores que queriam extrair madeiras
nobres, como cedro e peroba, da fazenda em que trabalhou até 1963. Manter a área
“limpa”, sem mato, era uma forma que ajudava a confirmar a posse ou a propriedade,
em especial em uma frente pioneira, há pouco “aberta”, cheia de conflitos pela posse da
terra e onde “velhos valores e concepções” poderiam aflorar para legitimar posições.
E não apenas o juízo moral dos agricultores possuía elementos “contra” a
“floresta/sertão”, mas, também, seu juízo estético os possuía. Havia e há um apreço pela
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“natureza desnaturalizada”, ordenada e racionalizada, entre os agricultores estudados,
(Pereira, 1999, p. 11-47), ou seja, “bonito” é a “carreira” de eucaliptos, homogêneos e
não a “floresta/sertão”, “caótica”. Como bem expressa o comentário do Sr. “Leonardo”:
Onde é pedreira que não dá para mecanizar, e fazer de enxada dá prejuízo, então nós plantamos
uma moita de eucalipto ... 50 metros assim ... então desmatamos aquilo lá, cortamos aquele
colonhão, carpimos, e plantamos eucalipto, dá uma moita bonita, né. (Leonardo, n. 20)

Há uma grande valorização em manter-se “limpa” a terra. E, isso não visa
necessariamente a um aumento de produção, algo utilitarista. Santo Bergo, avô de Ely
Bergo de Carvalho, por exemplo, possuía uma “mata” que ficava em torno de uma
nascente no seu sítio em Engenheiro Beltrão. Não se cultivava nada, mas ele fazia
absoluta questão de manter a área, sob as árvores, “limpa”, e gastava muitas horas de
serviço em tal atividade. Manter um terreno “limpo” era reafirmar que naquela área se
trabalhava, reforçando-se a auto-imagem de trabalhador, reforçava-se, ainda, a
propriedade/posse da terra. Mas é, também, um exemplo de como o grupo pesquisado
tem dificuldade de considerar “belo e aprazível” o “mato”, bonito mesmo é terra “bem
cuidada”. As árvores isoladas, o pomar, a silvicultura, o campo cultivado são bonitos, já
“mato” é, por definição, o antônimo disso, é “terra inculta”, é “sertão”.
A “FLORESTA/SERTÃO”
De “inferno verde” a “paraíso tropical”, nosso imaginário sobre as florestas é
repleto de diversidade (Schama, 1996, p. 541). E mais, a floresta é um lugar de
diversidade, não só biológica, a floresta na fronteira — na frente de expansão e na
pioneira — é um lugar de encontro com o Outro, em alguns casos é o lugar do Outro, é
também onde os ocidentais/modernos se amedrontam por estar longe da civilização,
mas também ficam felizes por estar livres da civilização.
Disso resulta a dificuldade de se tentar apreender a diversidade, como se fosse
algo coeso. Marcos Gerhadt (2002), estudando a “Colonia Ijuhy”, situada no interior do
Rio Grande do Sul, entre meados do XIX e princípio do XX, afirma que há uma
ambivalência diante das florestas, é um lugar associado a perigo, desconforto e também
é um local que é fonte de recursos necessário, um lugar de abundância.
No caso em estudo, para alguns agricultores, a floresta era um lugar que dava
medo: “tinha dia que dava medo, né, no meio daquele matão, assim um bicho pegava,
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né, sei lá...” (Leonardo, n. 20), para outros, a presença da floresta era mais bem-vinda,
pois “era bom, que a gente caçava, a gente pescava” (Lucidio, n. 23).
Apesar de a floresta suscitar uma diversidade de lembranças há uma associação
que é recorrente na fala dos agricultores, a saber, a de que a floresta, ou melhor, o
“mato” é sinônimo de “sertão”. O entrevistado Luiz afirma que “na fronteira tem sertão
... tem mato até hoje” (n. 1), e o entrevistado Bento, quando perguntado se as terras que
sua família comprou em Ibiporã-PR, eram “limpas”, ele responde: “Não, lá era sertão
era tudo mato” (n. 11). Pode-se afirmar, portanto, que a floresta é lembrada pelos
agricultores como uma “floresta/sertão”.
A “floresta/sertão” é lembrada, principalmente, como um lugar inóspito. O
“sertão” era um lugar perigoso, no qual não se tinha os confortos dos lugares
“desenvolvidos” e no qual se pensava muito para se colocar a família: O entrevistado
Luiz afirma que na década de 1950 a região de Engenheiro Beltrão era: “chamada de
virador, ... a pessoa vinha aqui, naquela época aqui era sertão, aqui era mato, chegava
aqui, virava para trás e ia embora, e pronto. Voltava para casa. ... (rindo)chegava aqui,
não se agradavam, negociavam e voltavam para trás” (n. 1).
A floresta é lembrada, ainda, como “nada”. Quando perguntado a um agricultor
como era a região quando ele chegou, ele afirma:

“não tinha nada ..., só mato”

(Herman, n. 25). Um outro agricultor a respeito das terras para qual se mudou, na
fronteira agrícola paraguaia, afirma que: era “tudo mato, não tinha nada” (Alcides, n.
26). A floresta é “mato” e “mato” é um “nada”. A floresta era o antônimo de “tudo” o
que era conhecido para eles, era a não-estrada, a não-casa, a não-lavoura.
A floresta era um obstáculo a ser superado, um “nada”, um marco zero a partir
do qual se constrói a história da realização do sonho geral de se tornar ou manter-se
proprietário rural – ou simplesmente de “ficar rico”. Isso diante do problema de uma
família que estava aumentando, muitas vezes em áreas de origem que estavam por
demais degradas para manter o padrão de vida. Em uma sociedade na qual a
“concentração fundiária” é um traço secular em sua história, que permitia a especulação
da terra para os “grandes” e forçava os “pequenos” a sobreexplorarem sua “base de
recursos naturais”, dentro de um “modelo de agricultura”, que mais se parecia com uma
“onda”, não tão “verde”, de degradação ambiental (Maack, 1963, p. 32; Woortmann,
1995).
Foi a partir de tais formas de apropriação e representação da floresta que os
agricultores contribuíram para transformar o que era um “sertão” em civilização, como
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ressalta o entrevistado José: “quando eu cheguei aqui, era sertão, [1957] ..., uma mata
velha desgraçada” (n. 12). A compreensão dessas formas de apropriação e representação
contribui para iluminar o radical processo de desflorestamento gerado no avanço da
fronteira agrícola, no século XX, no Brasil.
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REPRESENTAÇÃO DA FLORESTA NA MODERNIZAÇÃO ANTIDIALÓGICA DA
AGRICULTURA, ENGENHEIRO BELTRÃO, PARANÁ, 1970-2000.i
Ely Bergo de Carvalho
Eunice Sueli Nodari
RESUMO
A falsa dicotomia entre paisagem natural versus paisagem social, leva-nos a fazer uma
história da floresta de penitencia, que se concentra no desflorestamento. Romper
efetivamente com tal dicotomia, abre a possibilidade de pensar a floresta onde ela parecia
não existir mais, no presente e no futuro. Daí o esforço desta pesquisa em estudar os
remanescentes florestais, em uma região de agricultura dita moderna. Utilizando a
metodologia de construção de fontes orais, buscarmos compreender as mudanças em
algumas das principais características nas formas como agricultores fazem a apropriação e
a representação dos remanescentes florestais, para então, extrairmos algumas reflexões
éticas, sobre a dialogicidade dos conflitos por apropriação dos remanescentes florestais.
PALAVRAS-CHAVE: remanescentes florestais, modernização agrícola, antidialogicidade.
ABSTRACT:
The false dichotomy between natural versus social landscape takes us to build up a history
of the penitence forest that is concentrated on the deforestation. To break effectively with
such dichotomy opens the possibility of thinking the forest where it seems it does not exist
any more in the present and future. Thus, the effort of this research in studying the remaining
forest in an agricultural region called modern. Using the oral source construction
methodology, searching for understanding the changes in some of the main characteristics in
the ways farmers make the appropriation and representation of the remaining forest, and
then, it was extracted some ethical insights about the dialoguing conflict for the appropriation
of the remaining forest.
KEY-WORDS: remaining forest, agricultural modernization, anti-dialoguing.
A floresta não é nosso passado, ela é nosso presente e pode ser nosso futuro.ii
Engenheiro Beltrão, no Noroeste do Estado do Paraná, é um Município agrícola, com uma
estrutura fundiária marcada pela pequena e média propriedade e que produz,
principalmente, soja, cana-de-açúcar e milho. Todavia, há apenas 60 anos, a região era a
“boca do sertão”, coberta predominantemente por uma exuberante floresta estacional
semidecidual. Em pouco mais de 20 anos, o Município foi desflorestado pela ação da
colonização dirigida, estabelecida na região. Então, no momento em que a fronteira agrícola
estava sendo esgotada no Estado do Paraná, a agricultura passava pelo processo de
modernização, com a “Revolução Verde”. Este novo padrão tecnológico implicou em fortes
transformações sócio-ambientais. Mas, ao contrário do padrão agrícola “da enxada”, que foi
criticado em termos ambientais, fundamentalmente por uma elite intelectualizada, agora era
cada vez maior o número de pessoas preocupadas com os impactos sócio-ambientais
gerados pela ação humana, o que deu ao “meio ambiente”, um valor positivado e

hegemônico.iii Lívia Barbosa, em um artigo que busca mapear a penetração, a importância e
o significado da problemática ambiental no seio da sociedade brasileira, afirma que, pelo
menos, a partir do início da década de 1990: “O meio ambiente se tornou o grande
referencial para todos os grupos. Do ponto de vista político, a adaptação ao tema ecológico,
ainda que de forma superficial, apresenta-se como a única saída competitiva”.iv A autora
constata isso a partir da forma como, até mesmo os garimpeiros, depois de muito tempo se
contrapondo frontalmente com os ecologistas, passaram, no final da década de 1980, a
atuar “sob a ideologia do verde”, ainda que de forma superficial.v
Neste processo vamos nos deter em mostrar como os agricultores lidaram com a
floresta, a partir da década de 1970, em que a floresta stricto sensu não existia mais..
Tecnicamente o que havia no Município era apenas remanescentes florestais. Não se trata,
todavia, de fazer uma reconstituição de modelos de apropriação, o que nos obrigaria a
passar por uma história das técnicas, mas sim, de apontar para as mudanças em algumas
das principais características nas formas de apropriação, com ênfase nas representações a
elas vinculadas, para então, extrairmos algumas reflexões éticas sobre a dialogicidade dos
conflitos por apropriação dos remanescentes florestais.
Nosso imaginário sobre a natureza está orientado pela dicotomia entre seres
humanos versus natureza. A partir da interpretação de tal dicotomia, feita por Lívia
Barbasa,vi podemos afirmar que os remanescentes florestais que existem na região
estudada, em geral muito degradados, não conseguem atingir o status de “santuários
ecológicos”, ou seja, de uma “natureza intocada”, que seria beneficiada com o “novo” valor
atribuído por grande parte do movimento ambiental à “natureza virgem”, pelo contrário, são
“áreas profanadas”, as quais se busca restituir a sacralidade, resguardando-as das mãos
profanas.vii Em contraposição a tal modelo amplamente presente no movimento
ambientalista, o qual estabelece uma dicotomia entre sociedade e natureza, e que no plano
dos modelos de análise corresponde a dicotomia paisagem natural versus paisagem
social,viii nesta pesquisa buscamos a continuidade entre agricultura/agricultores e a floresta.
Não se trata, aqui, de pesquisar a função das florestas nos agroecossistemas em termos
ecológicos, mas sim, em buscar nos fios da memória dos agricultores, as formas de
representação e apropriação que os liguem a floresta.

Mesmo que retrocedêssemos ao século XVII, não encontraríamos uma mata
virgem, intocada pelo ser humano, ao contrário, naquela época, provavelmente,
quando os “bandeirantes paulistas” ainda não haviam destruído a redução jesuítica
de Vila Rica do Espírito Santo, cujas ruínas ficam a apenas 33 quilômetros da cidade
de Engenheiro Beltrão, a floresta tinha mais Homo sapiens em seu interior do que no
início do século XX. Desta forma, teríamos de retornar uns 10 mil anos atrás para

encontrarmos uma floresta realmente intocada pelo ser humano, ou seja, em alguma
data anterior a chegada dos seres humanos ao continente americano. Quando do
momento da colonização dirigida, a floresta, que então existia, não era uma “mata
virgem”, e sim, o resultado da ação dessas populações no seu interior. E ainda hoje,
o pouco de floresta que resta, por mais degradada que esteja, também é fruto, entre
outros fatores, de dadas relações sociais. Então, podemos buscar o continuum entre
paisagem social e paisagem natural, e não fazermos com a floresta algo que se fez
durante muito tempo com os indígenas: denunciar o seu extermínio no passado e
esquecê-los no presente, ajudando com isto a sepultá-los no futuro.
Se alguns apostam que no futuro será uma agricultura cada vez mais
artificializada, outros apostam que uma outra agricultura seja possível, que respeite
mais os ciclos ecológicos e que homogeneíze menos a paisagem, permitindo que os
remanescentes florestais existam com a agropecuária. De qualquer forma, já na
atualidade, o Ministério Público, as ONGs ambientalistas, a Prefeitura Municipal, as
empresas agropecuárias, os agricultores, entre outros agentes estão em
permanente conflito pela preservação e/ou restauração das Unidades de
Conservação, das Áreas de Preservação Permanentes e da Reserva Legal na
região. Por causa destes outros projetos de futuro, vale a pena refletir sobre a forma
como os agricultores se apropriaram e representaram a floresta, mesmo quando a
floresta era apenas uma “sombra do passado”.
MUDANÇAS DE PAISAGEM: DO CAFÉ À SOJA
Talvez possamos situar dois grandes processos de transformação da paisagem no
Município de Engenheiro Beltrão:
-

entre 1947 e 1970, temos um processo de desflorestamento, da área até então
coberta predominantemente por uma floresta estacional semidecidual povoada por
indígenas e caboclos. Um pequeno capítulo da expansão da fronteira agrícola
brasileira no século XX, no caso incentivado, principalmente, pela implantação de
lavouras cafeeiras, a partir do padrão agrícola “de enxada” e com predominância de
pequenas e médias propriedades, chegando a população rural a 21.853 habitantes;

-

nas décadas de 1970 e 1980, ocorre um processo brutal de modernização da
agricultura, o café vai entrar em declínio e as culturas principais vão passar a ser:
soja, milho, cana-de-açúcar e trigo, ao mesmo tempo em que há um expressivo
êxodo rural, a população rural diminuiu para 6.293 habitantes, e a urbana sobe de
3.386 para 8.378 habitantes. Continua a predominar a agricultura familiar, mas

graças ao padrão de tecnificação, o tamanho de cada propriedade familiar fica cada
vez maior, ao mesmo tempo em que a região se consolida como uma das mais
desflorestadas do Brasil. A partir da década de 1990, continua a haver uma
tendência a concentração da terra e aumento do êxodo rural, em 2000 a população
rural havia diminuído para 2.945 habitantes.
Em termos temporais o processo de Modernização se concentra – para a área
estudada – na década de 1970. Os números, como veremos, referentes a estes processos
são tão radicais, que podemos cair no erro de pensar a história pela lógica da vida da
borboleta, ou seja, como uma metamorfose, todavia as transformações já vinham ocorrendo
a várias décadas. Mas não é o objetivo desse estudo se deter nas sutilezas da história das
técnicas agrícolas, além do mais, a memória da maioria dos agricultores entrevistados,ix
organiza o passado na “época do café”,x quando “tudo era braçal”, com uma agricultura de
enxada, e depois, quando veio a soja e foi introduzido o “maquinário”. É um exemplo de um
acontecimento que varre todos os precedentes,xi homogeneizando um período.
Até a “modernização” havia uma grande morosidade da agricultura brasileira em
incorporar novas tecnologias. Verena Stolcke aponta que no Estado de São Paulo, no início
da década de 1950, foram desenvolvidas técnicas diferentes para o cultivo do café, que
incluíam o uso de insumos modernos:
O instituto Agronômico de Campinas recentemente demonstrara que,
[...] era perfeitamente possível obter rendimentos na velha região
cafeeira comparáveis aos tradicionalmente obtidos apenas nas terras
virgens. [sic.] O chamado ‘Sistema Campinas’ requeria a introdução
de variedades de café mais produtivas, o uso regular de fertilizantes
químicos, menor espaçamento dos cafeeiros, controle da erosão do
solo, mecanização parcial e práticas óbvias como a poda e o replante
de pés mortos. Com essas técnicas novas de cultivo tencionava-se
melhorar a produtividade antes da terra do que do trabalho. Contudo
[...] em 1958 pouco se avançara na melhoria seja do rendimento,
seja da qualidade do café. Naquele ano, calculou-se que, de fato,
apenas 2% dos cafezais no Estado [de São Paulo] estavam sendo
cultivados de acordo com os novos métodos. A maioria desses pés
localizava-se na antiga região cafeeira, onde a erosão do solo era tal
que não valeria a pena formar novos cafezais pelo velho sistema
extensivo. [...] Em 1958, estimava-se que 15% a 20% dos novos
plantios seguiam o novo sistema.xii
Assim, nas regiões novas, onde a terra ainda era muito fértil, havia a tendência de
não utilizarem nem insumos modernos nem os métodos novos de cultivo. Além disso, a
passagem para outro padrão técnico na região Norte do Paraná foi acompanhado da

mudança da principal lavoura, do café para a lavoura branca. Disso deriva, em parte, a
radicalidade da transformação que, então, ocorreu.
Para entender este novo padrão de agricultura temos de compreender como ele se
formou historicamente.
A “REVOLUÇÃO VERDE”: UMA CORRIDA CONTRA A “NATUREZA”
A agricultura tradicional no Brasil tinha sido uma “agricultura de enxada”.xiii Uma
agricultura de coivara, seja na pequena produção dos “caipiras”, seja nas grandes
plantações.xiv Após a última guerra mundial, os rumos da agricultura brasileira mudaram. O
Brasil, em meados da década de 60, aderiu efetivamente à “Revolução Verde”, incentivado
por organismos internacionais. O desenvolvimento do setor agropecuário era visto como
algo necessário, pois possuía uma função para o grande projeto de “modernização da
nação”.
[...] a modernidade que se pretendia com os governos militares,
implicava urbanizar e industrializar a nação, tornando-se a agricultura
responsável: pelo fornecimento de mão-de-obra às cidades; pela
garantia do consumo interno, sobretudo de forma a não pressionar a
cesta básica do trabalhador, que poderia gerar pressões salariais e
interferir na taxa de lucro urbana; pelo fornecimento de produtos para
exportação, produzindo divisas que dessem condições ao setor
urbano-industrial de manter o ritmo necessário de importações, não
freando o seu crescimento; pelo conjunto de uma parte da produção
industrial e fornecimento de matérias-primas industriais a baixo
custo; e, posteriormente, pela substituição de produtos que
pesassem negativamente na balança comercial como o trigo e o
petróleo. xv
Para atingir tais objetivos, o Estado brasileiro através de crédito rural subsidiado,
seu principal instrumento de política agrícola, promoveu a modernização do setor rural. Sua
estratégia era subsidiar a aquisição de insumos modernos, em especial tratores,
implementos e agroquímicos. Com isto o governo sustentou as indústrias destes produtos,
em geral multinacionais recém instaladas no país.xvi
Desta forma, na prática, a “modernização da nação” significava a implantação de
um forte parque industrial, e o desenvolvimento do setor agrário significava a utilização de
insumos modernos (variedades de alta produtividade - VAPs, máquinas automotoras
agrícolas, agroquímicos). O que se buscava era imitar o processo de desenvolvimento dos
países do centro do sistema capitalista. Sem adaptá-lo e sem questioná-lo. Como se tal
“desenvolvimento” fosse “um bem em si mesmo” e “universalmente válido”: “É um modelo
idêntico que se propaga em detrimento de todas as diferenças de situações, de regime e de
cultura”.xvii

A concepção de desenvolvimento que estava por detrás destas atitudes era a de
que “o desenvolvimento sócio-econômico provocado pelos avanços técnico-científicos,
assegurando ele próprio o crescimento e o progresso das virtudes humanas, das liberdades
e dos poderes dos homens”.xviii Apesar do termo “desenvolvimento” ter um valor positivo,xix é
equivocada a concepção de que novas tecnologias levam automaticamente a melhorias nas
condições de vida de uma sociedade como um todo.
Pode-se, por exemplo, afirmar que os agricultores se beneficiaram do
progresso no caso específico da agricultura do Sul do Brasil nos
últimos trinta anos? A resposta é sim e não, pois as evoluções
sociais se produzem sempre por diferenciações com, ao mesmo
tempo, ‘ganhadores’ e ‘perdedores’.xx
O padrão de agricultura da Revolução Verde gerou forte impacto ambiental. Podese entender melhor o processo de degradação do atual padrão agrícola através de alguns
conceitos de ecologia. Primeiramente deve-se considerar que um ecossistema é um
conjunto de interação complexa e, em geral, quanto mais complexa, mais “estável”. Por
exemplo, uma floresta primaria é um ecossistema mais estável que um campo cultivado,
essa tendência a uma estabilidade relativa é chamada homeostasia, e as tecnologias
modernas visam a interferência nos processos “naturais”, como forma de “proteção” da
planta cultivada.
Ocorre que, quanto mais superproteção, mais sensível é a lavoura, pois os
processos complexos de interação entre a diversidade de seres vivos e o meio físico, que
garanta a relativa estabilidade são quebrados, demandando mais proteção, na forma de
novas tecnologias. Tem-se um círculo vicioso: uma corrida entre o desenvolvimento
tecnológico e a degradação do ambiente provocado por esta tecnologia.
Em termos da situação da agricultura na economia, esta corrida gerada pela
“Revolução Verde”, leva, cada vez mais, os produtores agrícolas a ficarem dependentes das
indústrias de insumos agrícolas, pois o agricultor necessita de insumos cada vez mais caros,
e em maior quantidade, ficando “espremido” entre as industrias fornecedoras e os agentes
econômicos que adquirem a produção agrícola. Ou seja, “globalmente, ocorre um processo
de ‘engessamento’ da agricultura e, paralelamente, uma articulação com setores
agroindustriais”.xxi O setor propriamente agrícola com a formação do complexo
agroindustrial, a partir de meados dos anos 60, perde ainda mais sua autonomia relativa,
pois a maior parte do poder de decisão dos rumos do setor está nas mãos dos grandes
agentes

econômicos

(não

propriamente

agropecuários),

como

hipermercados

e

agroindústrias.xxii
Na agricultura tradicional, no Brasil, uma propriedade era um ecossistema que se
automantinha – com baixíssimos inputs, com uma tendência decrescente de produtividade,

do qual se exportavam elementos, a produção agrícola. Já na agricultura moderna, uma
propriedade é um elo em uma cadeia de produção. Nela criou-se a necessidade da entrada
de inúmeros insumos para a posterior saída da produção, também com uma tendência
decrescente de produtividade, desconsiderando a sustentabilidade do sistema em longo
prazo, em prol do lucro imediato.
Entretanto, nas últimas duas ou três décadas, tem-se visto a adoção de tecnologias
adaptadas ao ambiente tropical e que provocam menor impacto como os “defensivos
seletivos” e o plantio direto ou, ainda, uma ínfima produção de produtos sem o uso de
biocidas, para o “mercado verde” (pessoas que estão dispostas e podem pagar mais caro
para consumirem produtos que não contenham biocidas). Todavia, as bases do padrão de
agricultura iniciadas com a “Revolução Verde” ainda são dominantes, como afirma José
Graziano da Silva:
quando muito se poderia dizer que, neste final de século, estará
disponível um conjunto de opções tecnológicas, as quais contribuirão
para a transição do atual padrão dito moderno [...] para um outro
padrão que possa ser definido como sustentável. Se essa transição
vai ocorrer ou não depende de muitas variáveis, entre elas as forças
de pressão dos atuais movimentos ambientalistas em prol de uma
agricultura sustentável.xxiii

“REVOLUÇÃO VERDE” EM ENGENHEIRO BELTRÃO: E OS AGRICULTORES
SOBREVIVEM A CORRIDA?
Os números do rápido processo de modernização agrícola são exemplares: o uso
de tratores, por exemplo, (Tabela 1), em 1960, era de 9; em 1970, era de 185; e em
1995/96, havia 728 tratores no Município. Ou ainda, o uso de adubos, que em 1960,
somente dois estabelecimentos informaram o uso de adubos e eram adubos orgânicos, já
em 1980, de um total de 1.073 estabelecimentos, 903 utilizavam adubos, sendo que, destes,
896 utilizavam adubos químicos.

TABELA 1 – ENGENHEIRO BELTRÃO – PR: UTILIZAÇÃO DE TRATORES,
AGROTÓXICOS
E FERTILIZANTES
ANO
TOTAL DE
AGROTÓXITRATORES
FERTILIZANTES
ESTABELECOS
CIMENTOS

Informantes
%

InforQuanmantes tidade
%

1960
957
0,9
1970
2531
5,7
1980
1073
98,0
36,1
1985
1252
92,9
34,7
1995/96
848
98,31
46,3
FONTE: Censo agropecuário de 1960/70/80/85/95-96
IBGE.
NOTA: 1Controle de pragas e doenças.
2
Dado, apresentado apenas neste censo.

Informa Quími Orgâ Químic.
ntes % -cos ni-cos e
%
%
orgânico
%
9
0,2
0
0,2
185
14,6
9,6
1,3
3,82
650
84,2 83,5 11,4
790
84,0 80,3 82,7
728
89,4 85,4 17,2

Estas tecnologias poupadoras de trabalho e a promulgação do Estatuto do
Trabalhador Rural, em 1963, levaram à mudança nas relações de trabalho. No censo
agropecuário de 1970, os parceiros representavam 55,9%, ou 1.415, do total de 2.531
estabelecimentos. Já em 1980, eles eram apenas 10,4%, ou 111 produtores. Mas, não
apenas o número de produtores não proprietários se reduz, como também, o número de
produtores proprietários. Entre 1970 e 1980, o número de produtores reduziu de 912 para
812, uma redução em 100 produtores ou 10,9%, já entre 1980 e 1995/96, houve uma
redução para 578 produtores, portanto uma redução em 234 produtores, ou 28,82%, o que
indica uma tendência de concentração da propriedade da terra.
Desta forma, se no período de colonização dirigida, apesar de excluir a maior parte
da população rural da propriedade da terra, formou uma estrutura fundiária caracterizada
pelas pequenas e médias propriedades. A partir da década de 70, o que se percebeu foi um
processo contínuo de concentração fundiária. Nos anos setenta essa redução no número de
estabelecimentos se deve, principalmente, a substituição do parceiro pelo trator e pelo “bóia
fria”. Já de 1980 a 1995/96, a redução em 28,82% dos proprietários, indica o processo
contínuo de expropriação do pequeno produtor.xxiv Isto fica mais evidente na Tabela 2, tanto
em relação ao número de estabelecimentos, quanto à área ocupada entre 1970 e 1985,
quando houve uma redução nos estabelecimentos em até 20 hectares, e um aumento, tanto
da área como do número de estabelecimento com mais de 20 hectares. Já entre 1985 e
1995/96 este mesmo processo ocorreu, mas entre os estabelecimentos com mais e menos
de 100 hectares, isto quer dizer que, os estabelecimentos que estão perdendo espaço estão
cada vez maiores.
TABELA 2 – ENGENHEIRO BELTRÃO – PR: ESTABELECIMENTOS AGRÍCOLAS.
GRUPOS DE ÁREAS TOTAIS
1970
1980
1985
1995/96
ESTRATOS Estabele ÁREA Estabele ÁREA
Estabele ÁREA
Estabele ÁREA
(h a)
cimento
cimento
cimento
cimento

ATÉ 5
709 2783
120
422
264
5 A 10
897 6701
210
1622
263
10 A 20
604 8399
276
3899
279
20 A 50
215 6374
267
8300
277
50 A 100
61 4339
117
8169
98
100 A 200
22 3109
52
6871
38
200 A 500
19 6277
23
7643
27
500 A 1000
3 2127
6
4078
4
1000 A 2000
1 1379
2
2545
2
2000 A 5000
0
0
0
0
0
TOTAL
2531 41488
1.073 43.549
1.252
FONTE: Censo agropecuário de 1970/1985/1995-96 IBGE.

924
2034
3955
8901
6744
5390
8750
2836
2510
0
42.044

116
129
185
233
86
61
28
6
3
1
848

372
1001
2637
7488
6175
8134
8461
3888
3719
3194
45.069

Um bom exemplo é o que se considera uma pequena propriedade. Em 1960, um
estabelecimento com 19 hectares era um bom sítio, que precisaria de uma grande família
para cultivá-lo,ou entregar a um parceiro parte da propriedade. A atual legislação agrária
brasileira define que, uma pequena propriedade é aquela que tem entre 1 e 4 módulos
fiscais. No município de Engenheiro Beltrão isto eqüivale a ter entre 20 e 80 hectares. O que
era um “bom sítio” na atualidade é um minifúndio, e o que foi uma fazenda na atualidade é
classificado como média propriedade.xxv
A questão para o pequeno produtor é que o preço e o tamanho dos equipamentos
modernos concorrem contra ele, como bem sintetizou o IPARDES:
A necessidade de investimentos na aquisição de máquinas e da
ampliação da área cultivada para adequá-la à capacidade
operacional dos equipamentos, evitando sua ociosidade, inviabiliza a
sobrevivência dos pequenos estabelecimentos, que não podem
concorrer em custos e produtividade com aqueles que desenvolvem
uma agricultura mecanizada.xxvi
Mas a concentração fundiária não pode ser reduzida a uma questão tecnológica. A
experiência de outros países mostrou que tecnologia moderna e pequena propriedade não
são necessariamente excludente. O raciocínio acima está certo se pensarmos no cultivo
com grandes máquinas agrícolas, utilizando fortemente agroquímicos, nas monoculturas
comuns na região estudada. Os principais cultivos em Engenheiro Beltrão, em 2002, eram:
soja 25.330 ha, milho 18.400 ha, cana-de-açúcar 7.581 há e trigo 3.000 haxxvii, cultivos mais
incentivados pelo Governo e pelo “mercado”.
Com estas monoculturas, que implicam em altos inputs, as pequenas propriedades
vão se inviabilizando, pois, a redução da mão-de-obra e o aumento dos custos de produção
reduzem a margem de lucro, ou seja, se agrega pouco valor ao produto. E o pequeno
produtor, muitas vezes, não pode compensar esse fato com um aumento da área.
Além disso, a monocultura combinada com o fato do pequeno produtor ficar
dependente de empréstimos financeiros para pagar os insumos, torna-o muito frágil

economicamente, diante dos riscos próprios da atividade agropecuária. Os financiamentos
favorecem os grandes produtores por uma questão política e técnica. Na primeira, os
grandes proprietários pressionam o Governo para conseguir renegociação das suas dívidas.
Na segunda, a técnica, diz respeito ao custo de concessão de um empréstimo de pequeno
valor que é relativamente alto, sendo mais lucrativo para a instituição financeira conceder
grandes empréstimos para grandes proprietários. Daí vem o tratamento diferenciado e
discriminatório que os pequenos proprietários recebem dos agentes financeiros.
Outro fator para se entender tal expropriação é atentar para as “necessidades
socialmente estabelecidas em uma dada época”. O nível de vida dos pequenos produtores,
da década de 50, quando olhados com os olhos de hoje, parecem miseráveis. Conversando
com as pessoas que viveram naquela época, recordam do tempo que tinham de buscar
água no córrego, que tinham apenas um par de sapatos para ir à cidade e somente quando
chegavam, colocavam o sapato, para não gastar; tempo em que se ia à “cidade só mais
fazer compra de mistura porque a gente tinha tudo em casa [...] ia pra cidade só quando
precisava de um remédio”. (Valmor, 48 anos, n. 30).
Ora com o rápido processo de industrialização por que passou o país, estradas
foram asfaltadas (acesso mais fácil aos transportes); os meios de comunicação de massa,
como a televisão, colocaram os moradores rurais em contato com os bens de consumo
modernos, criando a “necessidade” destes novos bens (geladeiras, televisões, automóveis),
que encarecem o custo de vida e exigem uma maior renda do produtor.
Deve-se considerar, ainda, que o poder público, somente há uns vinte anos, tem
providenciado incentivos, para que na zona rural houvesse, os serviços de luz elétrica e
água encanada, considerados hoje serviços “indispensáveis”. Ou, ainda, que a educação,
em especial o nível secundário e superior, era um serviço de difícil acesso para aqueles que
moravam na zona rural. Assim, os “confortos modernos”, pelo menos para aqueles que
tinham pouco dinheiro, demoravam a chegar na zona rural.xxviii
Por este motivo uma ex-proprietária rural, uma vez afirmou: “sobreviver a gente
sobrevivia, mas aquilo não era vida não”. Ou seja, aqueles que não conseguiram renda
para se adequar ao padrão de vida “moderno”, sentiram-se mal ajustados, não tanto por seu
padrão de vida ter piorado, mas por não ter acompanhado o padrão dominante.
Desta forma, os agricultores são compelidos a produzir cada vez mais. Até mesmo
por uma questão de reprodução da situação de pequeno ou médio produtor é necessária a
aquisição de terras para os filhos, evitando o fracionamento das propriedades entre os
herdeiros, o que pode inviabilizar a propriedade.
Pode-se dividir as estratégias tomadas pelos agricultores diante deste processo de
modernização, grosso modo, em quatro grupos: aqueles que buscaram uma zona de
fronteira agrícola, e não apenas agricultores descapitalizados o fizeram, mas também,

grandes produtores; aqueles que persistiram no “velho sistema”, em geral cultivando café,
evitando adotar a nova tecnologia, para desgosto dos extencionistas, talvez porque
soubessem “que, do contrário, não teriam condições financeiras de implementar agricultura
de escala”xxix; em terceiro aqueles agricultores que optaram pela diversificação de culturas e
até de atividades, buscando uma agricultura alternativa, adotando em menor ou maior grau,
tecnologias modernas, principalmente, o pequeno produtor que busca estratégias de
sobrevivência, seja produzir leite, queijo e hortaliças para vender direto na cidade, ou abrir
um “pesque e pague”; em quarto lugar, o grupo predominante entre os entrevistados, os
agricultores que passaram a produzir os produtos incentivados pelo “mercado” (soja, trigo,
milho, cana-de-açúcar etc.), com alto uso de inputs, conforme se aperfeiçoam as técnicas
poupadoras de trabalho, estes agricultores necessitam de áreas, cada vez maiores, para se
tornarem competitivos.
Na década de 70, alguns agricultores conseguiram aumentar a área de cultivo,
simplesmente expulsando os parceiros de suas propriedades. Já entre 1970 e 1985,
conforme indicado na Tabela 2, ocorre um crescimento do número de estabelecimentos com
mais de 20 hectares, o que aponta para o fato de que alguns produtores obtiveram sucesso
em conseguir ganho de escala, ampliando suas propriedades, em geral quanto mais
capitalizados e utilizando tecnologias de ponta mais “competitivo” é o agricultor, sendo os
retardatários as primeiras vítimas do processo competitivo. Nos últimos anos, por exemplo,
quem ainda faz o plantio da forma convencional e não com o plantio direto,xxx que exige uma
máquina de plantar relativamente cara e que necessita de um trator relativamente potente,
está “atrasado” e é um sério candidato a ser um expropriado amanhã.
No Município ainda predomina uma agricultura familiar, ocorre que os agricultores
têm áreas maiores do que “nunca tiveram”. “O Município possui 839 agricultores, sendo 634
considerados pequenos agricultores com até 50 ha, 159 produtores médios e 46 grandes
produtores, com área superior a 250 ha”xxxi, com uma agricultura moderna, com padrões de
produtividade internacionais. Portanto, os agricultores entrevistados de Engenheiro Beltrão
são “vitoriosos”, na “corrida” contra a “natureza”, graças a aposta no padrão agrícola
dominante na região.xxxii Não podem ser entendidos como meras vítimas, mas como
participes em um processo.xxxiii Entretanto,

alguns dos entrevistados não se sentem

“vencedores”, estariam mais para “sobreviventes”, como no caso de Lucidio, 84 anos, n. 23,
aposentado, que se lamenta sobre a agricultura atual:
Só ocupo dinheiro. Não é? Compra máquina grande, que essas
máquinas que nós tínhamos, isso ai eu vendi tudo... máquina que
não vale nada, essas plantadeirinha... carecia tombar a terra, aí
depois plantar, só na terra fofa... [...] então tem que comprar uma
máquina que custa 17... 18 milhões, e veneno pra mato, depois
plantar a soja, daí passar o herbicida, se vem bicho na lavoura ocupa

veneno [...] depois vem a máquina, num dia colhe mil saca de soja
[...] depois você fica sentado lá no barranco vendo colher a soja... só
que cobra 10% para colher.
As queixas do entrevistado, revelam a trajetória de um agricultor que até conseguiu
se “modernizar”, comprar um trator e alguns implementos, mas não conseguiu se manter na
“corrida”, seu maquinário se defasou, não servia para fazer plantio direto e ele mesmo já
não tocava suas terras – nem seus filhos – ele arrendou para terceiros. Ou, ainda, como
Albino (n. 06, 62 anos) que afirmou: “lutei, lutei e não adiantou nada”, agora “as terras que
tenho não dá pra viver”.
A FLORESTA NA “REVOLUÇÃO VERDE”
Houve, de certa forma, uma inversão na paisagem em relação ao período anterior à
colonização dirigida. Agora as florestas são “ilhas” em meio às lavouras e pastagens, em
1996 apenas 4,12% da área dos estabelecimentos rurais do Município tinham “cobertura
florestal natural” (Tabela 3). No Município com 46.700 hectares há quatro unidades de
conservação (UC) com administração estadual, sendo três reservas florestais: Reserva
Florestal de Figueira (100 ha); Reserva Florestal Secção Figueira (5 ha); e Reserva Florestal
Secção Saltinho (5 ha). Há uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN Estadual
Fazenda São João (104,06 ha).xxxiv Ainda há uma pequena UC na periferia da cidade junto
ao parque municipal.
TABELA 3 – ENGENHEIRO BELTRÃO – PR.: UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
1960
1970
1975
1985
Área
InforÁrea
InforÁrea
InforÁrea
Infor(HÁ)
mante (HA)
mante (HA)
mante (HA)
mante
s
s
s
s
Lavoura
12.306
583 11.975 1.337 7.531
541
3.209
372
permanente
Lavoura
5.092
643 16.289 1.942 22.750 1.024
27.591 1.031
temporária
Pastagens
51
5
28
7 2.735
419
770
61
naturais
Pastagens
2.455
422 8.667 1.069 3.774
264
6.788
452
plantadas
Matas naturais
4.730
213 2.327
164 1.571
59
2.113
107
Matas plantadas
53
1
88
27
122
26
129
55
Terras incultas
39
4
938
144 1.555
132
498
70
Total
24.726
40.312
40.038
41.098
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 1960/1970/1975/1985 e 1995/96.

1995/96
Área
Infor(HA)
mante
s
1.210
180
31.439

711

535

52

7.263

436

1.858
988
1.776
45.069

251
166
53

Na segunda metade da década de 90 foi feito, pela Prefeitura Municipal, um
levantamento dos remanescentes florestais no Município que pudessem ser transformados
em RPPN, a fim de aumentar a participação do Município no ICMS-Ecológico,xxxv apesar de
incompleto, tanto qualitativa quanto quantitativamente, o levantamento aponta 13 áreas,
com entre 4,8 e 72 hectares, que poderiam ser transformadas em RPPN e que,

provavelmente, são os maiores remanescentes, que não são U.C., que existem na
região.xxxvi
Fora estas “ilhas” maiores, a paisagem da região é marcada por inúmeros
pequenos remanescentes, em geral com menos de um hectare. Encontra-se, ainda, as
matas ciliares ou vegetação riparia.xxxvii
Quanto aos remanescentes florestais são, em grande parte, formados por terras
inaproveitáveis para o cultivo agrícola ou pecuário. Tais áreas foram deixadas com “mato”,
uma vez que não compensava sua “limpeza”. Assim, o entrevistado Yutaka explica o porquê
“registrou” na Prefeitura do Município, uma área como Unidade de Conservação, uma
“reserva de uns 15 alqueires [36,3 hectares], que é serra, pedra, né, isso aí nós já não....
deixei para reserva.” Yutaka. (76 anos, n. 07).xxxviii Ou, ainda, foram áreas deixadas
“incultas”, talvez, a fim de efetuar especulação imobiliária, sendo que, posteriormente à
legislação ambiental, se fez cumprir impedindo a derrubada da floresta, ou por algum outro
motivo. Foram, entretanto, os grandes produtores que mais deixaram estas ilhas; os
pequenos tinham que cultivar toda a área; os grandes poderiam deixar áreas com declive
acentuado, com solo pedregoso etc., sem cultivo. Em 1975, quando foi informada a menor
quantidade de “matas naturais” no censo, 1.571 hectares, elas foram informadas por apenas
59, em um universo de 1.289 estabelecimentos agropecuários, tendo uma média de 26,6
hectares de “matas naturais” para cada um, o que é outro indício destas áreas de “matas”
serem parte de estabelecimentos grandes e médios.
O Código Florestal de 1934 exigia que o proprietário não corta-se mais que ¾ das
árvores restantes em sua propriedade, a qual possuía várias brechas e foi alterada, mas o
Código Florestal de 1965, também exigiu que se mantivesse com cobertura florestal, a Área
de Reserva Legal, (RL) que no Estado do Paraná é de 20% da área total dos imóveis rurais.
Estas leis ficaram tão distantes de serem cumpridas, que para criar um mecanismo mais
eficaz para seu cumprimento, tornou-se obrigatória à averbação da Reserva Legal em
cartório. Apenas com a área devidamente averbada é que o proprietário poderia transferir
sua área para outrem, em caso de venda, doação ou morte. Todavia, o Decreto n. 387 de 03
de set. de 1999, do Governo Estadual, estabeleceu que, apenas 1/20, da área de Reserva
Legal será exigida a cada ano a partir de 1999, de forma que apenas em 2018, será exigido
efetivamente os 20% de cobertura florestal. Os agricultores estão menos informados sobre a
reserva legal e esta é menos debatida. A distância entre o que reza a legislação e a
realidade neste caso é enorme.
Quanto à mata ciliar, qualquer saída a campo impressiona pelo seu estado de
degradação, muitas vezes reduzidos a alguns metros de vegetação, com algumas árvores
nas barrancas dos rios, outras vezes, totalmente inexistentes. No Plano de Desenvolvimento

Agrícola de 1997, afirmava-se que, no Município, a mata ciliar era “praticamente
inexistente”.xxxix
O tema “Mata Ciliar” começou a ser discutido no Município nos últimos 25 anos.
Como afirma um entrevistado: “naquela época ninguém falava em deixar... preservar a mata
na beira da... da... pro bem da... [...] da... do meio ambiente... naquela época não existia, né,
então a gente veio ter conhecimento mesmo depois de muitos anos” (João, 60 anos, n. 13).
Ora, o Estado do Paraná foi pioneiro na criação de um Código Florestal, com a Lei n. 706 de
1º de abril de 1907, o qual já estabelecia como de “utilidade pública” as “florestas
protetoras”, conceituando estas como aquelas que influem: “sobre a existência e
conservação das nascentes e cursos d’água”, entre outras, e que eram proibidas de serem
convertidas em “campos”, salvo para a “exploração usual”, ou com prévio “consentimento do
Governo”.xl

Mesmo sendo pouco restritivo, segundo Romário Martins tal código “ficou

constituindo mera decoração da legislação paranaense”.xli Desde 1934, tem-se um Código
Florestal, nacional, o qual tornou obrigatório o plantio de árvores nas margens dos cursos
d’água. A nova redação do Código Florestal, dada pela Lei Federal n. 4.771, de 15 de
setembro de 1965, definiu a mata ciliar como, legalmente falando, parte da Área de
Preservação Permanente, (APP),xlii na qual é vedado o corte da vegetação nativa ou
qualquer outra forma de exploração.xliii
O caso de Engenheiro Beltrão é exemplar em mostrar que tais leis não foram
cumpridas, não se encontrou qualquer indício de que a empresa colonizadora do Município,
a Sociedade Técnica Colonizadora Engenheiro Beltrão, atentou para a Lei, no período de
colonização dirigida. Quanto aos agricultores, começavam a derrubada justamente a beira
do curso d’água, pois ali estabeleciam suas casas – para ficar perto da água. Em geral,
quando restou alguma coisa era “só

uma coisiquinha, um tiquinho”, como afirmou um

agricultor, já citado, pois “o que dava pra roçar nós fizemos tudo”(Oscar, 59 anos, n. 8).
E como os agricultores trataram este “bem”, este “recurso”, as árvores? Aponta-se
a questão da floresta, ou mais especificamente, das árvores como recurso em uma
propriedade rural, ou seja, as árvores para “custeio do sítio”. Antes da modernização
agrícola, os motivos para se plantar e manter uma reserva de árvores eram muitos, apesar
de nem todos terem tomado este cuidado. Talvez fosse de se esperar que os migrantes de
regiões, como Santa Catarina, em que devido, especialmente, a fatores edafo-geomórficas,
possuíam reservas “de mato” na propriedade, igualmente mantivessem “reservas” (para
uso) no Paraná; e que migrantes de regiões ligados a uma agricultura mais dinâmica, como
no Estado de São Paulo, não deixassem.

Todavia, isto não se confirmou, as poucas

menções a “reservas de mato”, nas localidades de residência anterior, que não eram
fronteiras agrícolas, foram associadas a questões edafo-geomórficas: “vai derrubando o

lugar melhor e deixando aquela terra quebrada” como afirmou Yutaka, 76 anos, n. 07, para
explicar porque seu pai tinha uma “reserva de mato”, quando morava em São Paulo.
Manejos florestais, mesmo que de remanescentes, são complexos, estão intimamente
ligados as condições bio-geo-física e a um “modo de vida”, não se explicam apenas pelo
solo e relevo. Se havia alguma forma de manejo de mata, nas localidades de residência
anterior dos agricultores – como parte da atividade agrícola e/ou como fonte de recurso –
estes tiveram pouco espaço nas novas condições bio-geo-física e na agricultura dinâmica
que se implantou em Engenheiro Beltrão.
Antes “da modernização”, “na época do café” – como se referem alguns
entrevistados, vivia-se em um regime de abundância de madeira como recurso, quando foi
perguntado como faziam com a madeira para o custeio do sítio, a resposta é que havia
muita madeira no chão, grandes troncos estavam espalhados no meio da roça. Como afirma
a entrevistada Fortunata B. Dalpont “o nosso café [...] tinha aquelas madeira, tinha madeira
boa ainda”, e seu marido João Dalpont: “a madeira não queima... a tora sempre sobra, uma
peroba, uma coisa... e depois quando acabou aí... aí... a gente compra... de fora, né, hoje
tem que comprar”. xliv
Um dos motivos fundamentais pelo qual não podia faltar madeira era a necessidade
de lenha para cozinhar. Como afirma o agricultor Antenor: “eu plantei porque nós temos um
fogão à lenha e o fogão a gás, e a mulher prefere o fogão a lenha. Então eu plantei, e eu, de
vez em quando, derrubava, cortava pra brotar.” (74 anos, n. 29). Ou para outras utilidades
como palanques para cercas, e até mesmo, durante muito tempo, madeira para construir as
casas. Assim, muitos plantavam ou deixavam árvores para ter “madeira para custeio do
sítio” (Aparecido, 61 anos, n. 02). O mesmo entrevistado respondeu porque deixou a mata
ciliar em sua propriedade:
Tem as árvores lá, porque [...] o meu sistema, eu fui criado, em
Minas Gerais, nós vendíamos um saco de feijão lá, depois que o
outro estava colhido, não vendia antes [...] a gente nunca pode
pensar só na gente, tem que pensar no futuro, na nova geração [...]
nunca se sabe o dia de amanhã, precisa de uma madeira? De onde
é que vai tirar? E eu toda a vida sempre gostei de ter as minhas
coisas, toda a vida eu gostei de ser meio independente (Aparecido,
61 anos, n. 02).
Antes da modernização haviam pomares, árvores espalhadas pelo campo – ou
porque nasciam ou porque eram plantadas, para fazer sombra, para se ter madeira ou,
simplesmente, porque era aprazível e bonito.
O regime de abundância de madeira e lenha, rapidamente acabou com a
“Revolução Verde”. Um recurso que parecia inesgotável, agora, muitas vezes, os

agricultores tem de adquiri-lo via mercado. E também, os motivos para se manter a mata
diminuíram muito.
A mecanização implicou na retirada dos troncos que jaziam no meio das roças e de
toda árvore que estivesse em lugar "inapropriado", ou seja, que estivesse no caminho das
máquinas agrícolas. O êxodo rural e o absenteísmo reduziram a população da zona rural do
Município, de 21.853 habitantes em 1975, para apenas 2.945 habitantes em 2000. Portanto,
há relativamente poucas pessoas para comer as frutas ou usar lenha para cozinhar. E
mesmo para aqueles que ficaram no campo, agora se constroem casas de alvenaria, e
dificilmente se encontra uma casa que não tenha um fogão a gás, mesmo que, as vezes, se
prefira cozinhar no fogão a lenha. Um entrevistado comentou que mesmo tendo eucaliptos
em sua propriedade, não cortou quando precisou fazer palanques para cerca, pois o
“palanque tem que ser tratado” para poder durar, esses que “a gente corta de qualquer jeito,
duram pouco”,xlv é um exemplo de como vários produtos são comprados, cada vez mais, via
mercado, através de produtores especializados.
Além disto, a exploração da madeira é, agora, efetivamente “supervisionada” pelo
Estado e a exploração dos remanescentes florestais nativos ou das áreas de mata ciliar é
vedada pela lei, passando a ter uma fiscalização efetiva, mesmo que ineficiente. Tudo isto
tornou o agricultor um tanto ressabiado quanto a explorar as árvores como recurso natural.
Como demonstra a fala já citada de Antenor: “eu plantei porque nós temos um fogão à lenha
e o fogão a gás, e a mulher prefere o fogão a lenha. Então eu plantei, e eu, de vez em
quando, derrubava, cortava para brotar. Hoje num dá... é meio perigoso, né, tem que ir lá,
tem que pegar uma nota, uma guia, tem que... para derrubar o eucalipto...” (74 anos, n.
29).
Entre 1975 e 1985, os estabelecimentos que informaram possuir “mata nativa” em
sua propriedade subiram de 59 para 107, coincidindo com a época em que se iniciam as
ações governamentais para plantio da mata ciliar, indicando que os agricultores passaram a
informar, “todo mato” que tivesse como “mata nativa” deveria ser poupada, a fim de cumprir
a obrigação legal. Neste período a área total de mata nativa aumentou de 1.571 para 2.113
hectares, um aumento de 542 hectares.

Entre 1985 e 1995/96, houve um expressivo aumento no número de
estabelecimentos que informaram possuir mata nativa. Entretanto, a área total da
mata nativa, caiu de 2.113 para 1.858 hectares, uma redução em 255 hectares.
Indicando o perigo que os poucos remanescentes florestais da região ainda correm.
Mas por que da redução da área? A produção informada de extração vegetal neste
período, no Município, é pouco expressiva. Entre 1985 e 1995/96 houve um
aumento expressivo na área de matas plantadas, de 55 para 166 estabelecimentos

e de 129 para 988 hectares (Tabela 3) e, posteriormente, em 1990 a silvicultura
supera, e muito, a produção extrativa vegetal, mesmo assim, ocupa apenas 2,2% do
total da área informada no censo agropecuário de 1995/96. Apesar disto, deve-se
considerar que houve e há uma pressão pelo uso destes recursos, como lenha e
madeira para serem comercializadas, em especial porque há, evidentemente, um
mercado paralelo destes produtos, que não aparece nas estatísticas oficiais. Podese considerar, ainda, que houve e há uma pressão sobre estas áreas decorrente, de
recursos florestais, para a “manutenção do sítio”, todavia como já se argumentou, tal
pressão é relativamente pequena. Sem dúvida, a maior pressão sobre as matas
decorre da utilização da terra para a agropecuária, porque é “necessário” aumentar
o lucro ou, simplesmente, sobreviver. Há casos conhecidos na cidade de
agricultores que foram “pegos” pela fiscalização desflorestando áreas de
preservação. Mas, como afirmou um entrevistado: se o agricultor tem uma área de
“mato” e ele quer cultivá-la, de noite esta área pode pegar fogo – quem vai saber?
Assim quando estiver tudo queimado o agricultor pode “passar o trator em cima” e
plantar.( Antônio, 66 anos, n. 24).
MATA CILIAR E OS AGRICULTORES
Uma forma de remanescente florestal que mais tem gerado conflitos é a mata ciliar.
Por isso vale a pena se deter nela. Primeiramente é oportuno esclarecer o que está em jogo,
em termos econômicos, quanto à pressão por plantio de matas ciliares: em primeiro lugar o
trabalho – custo – de plantar e cultivar as árvores, isto quando o Estado fornece as mudas.
Mas, esta não é a principal questão, e sim, a terra que deixa de ser cultivada. Em
Engenheiro Beltrão em um cálculo por “baixo”, as matas ciliares deveriam cobrir 4,07% da
área total do Município, todavia, dependendo do formato da propriedade rural e de como o
rio passa ou não por ela, a mata ciliar pode cobrir grande parte da propriedade rural.xlvi De
qualquer forma, a implantação de matas ciliares significaria em média, uma redução de 4%
da área, o que para alguns é uma redução no lucro, para outros é uma redução em uma
área que “não dá para viver”. (Albino, 62 anos, n. 06).
E qual a percepção que o agricultor tem da mata ciliar? Os agricultores
entrevistados pensam a mata ciliar, na atualidade, principalmente, como uma obrigação
legal, não remetem em geral, a sua função para preservar o ecossistema — ou de conservar
a água, enquanto recurso natural, como se queira.xlvii Esta é, entre outros fatores, uma das
conseqüências da forma

antidialógica como a questão ambiental chegou ao agricultor,

apesar das campanhas de “educação ambiental”, a vegetação ripária, predominantemente,

não se apresenta como um problema ecológico para o agricultor, e sim, um problema
“legal”. No primeiro conjunto de entrevistas realizadas ainda em 1998, foi perguntado porque
a mata foi derrubada ou preservada nas margens dos cursos e nascentes de água, caso
existissem em seus estabelecimentos. Os argumentos foram classificados em sete tipos
sendo que nas justificativas dos entrevistados havia de um a quatro argumentos, e quatro
entrevistados não responderam a questão,xlviii portanto, trabalhou-se com grupo de 26
entrevistados, os argumentos:
a) preservacionista, citados por um entrevistado, que afirmava que a mata ciliar era
para “preservar a... natureza, o meio ambiente” (Arnaldo, 40 anos, n. 15);
entretanto vários outros entrevistados, em outros momentos da entrevista,
argumentaram da importância de preservar a mata para “passarinho”, ou seja,
para um “mundo natural” do qual o homem se exclui.
b) ganância, citada por dois entrevistados, “ninguém pensou em nada, o negócio
era derrubar e formar café” (Lindomar, 70 anos, n. 14);
c) falta de conhecimento, citado por seis entrevistados, “depois nós desmatamos
também.... na época nós não tínhamos aquela consciência de preservar, então
desmatamos para mecanizar, plantar soja.” (Liomar, 47 anos, n. 18);
d) utilitaristas, citados por seis entrevistados: sendo que quatro referem-se a
importância da mata ciliar como fonte de madeira; dois como fonte de sombra
para os animais descansarem no pasto; São, portanto, argumentos centrados
em uma utilidade para os agricultores;
e) conservacionista, citado por sete entrevistados: dois afirmaram que as matas
chamam chuva, ou seja, acreditam que chove mais onde tem mata, e os demais
referindo-se a importância da mata ciliar para conservação dos cursos d’água e
evitar o assoreamento e/ou erosão;
f)

serem terras inaproveitáveis para a agropecuária, este argumento foi citado por
dez dos entrevistados: “Porque eu achava que era direito deixar, né, [...] direito
deixar que a barranca do rio era meio alta, o Ivaí era meio alto... aproveitar o
quê? Também é pedra, né” (Lindomar, 70 anos, n. 14);

g) obrigação legal, citado como argumento por onze entrevistados: “exigiram plantar
nós plantamos”. (Leandro, 51 anos, n. 09); ou “... agora tá sendo meio... proibido
cortar árvore, né, então a gente já nem mexeu... é bom que nós não precisamos
plantar mesmos que já tem lá, né” (Lucas, 35 anos, n. 28).
Mesmo sendo o mais citado, este argumento aparece em apenas onze dos vinte e
quatro entrevistados, todavia, considera-se tão importante por aparecer reiteradamente.
Mesmo quando se pensa no período da colonização dirigida, afirma-se que a mata ciliar é
como uma obrigação, “acho que a colonizadora devia de exigir na época, já eu acho que

eles vieram muito atrasado com essa... essa replanta [...] que a gente sê obrigado a
replantar” (Gilmar, 36 anos, n. 21). Há uma condenação à Colonizadora não por não ter
informado sobre a importância da mata ciliar, e sim, por não ter “exigido”. Ou ainda, quando
foi perguntado a outro entrevistado, por que ele cortou uma área de mata, que havia no
meio da sua propriedade, justifica: “porque era no meio do lote, e derrubei, e na época não
existia a proibição de derrubada”(Lazaro, 71 anos, n. 4). Ou ainda, a entrevistada Maria
Bergo de Moraes quando lhe foi perguntado porque seu falecido marido plantou mata ciliar a
“uns dez anos”, ela respondeu que “foi porque ele era medroso”, pois alguns dos seus
vizinhos foram “chamados” e não plantaram e não aconteceu nada com eles.xlix Ou seja, o
problema em se efetuar uma derrubada não está em um outro lugar que não no “legal”,
estar de acordo com mais uma obrigação com a lei.
A afirmação que os agricultores pensam a mata ciliar principalmente — e não
exclusivamente — como obrigação legal, permite entender outros fenômenos. Quando foi
perguntado se havia mata ciliar (ou mato na beira do córrego/rio), vinte e dois agricultores
responderam que sim; seis que não; e para dois, as respostas ficaram confusas ou
esquivas. Donde se depreende que, surpreendentemente, 73,3% dos entrevistados
afirmaram ter mata ciliar em 1998, enquanto no projeto agrícola da Prefeitura Municipal, de
1997, afirmava que a mata ciliar era “praticamente inexistente”. Para os agricultores a
questão central é cumprir uma obrigação legal, eles não gostam de se visualizarem como
alguém que está em desacordo com a lei. Daí que quando se pergunta ao entrevistado se
tem mata ciliar na sua propriedade, imediatamente, responde que sim, mesmo que não seja
o “tanto suficiente” (Antônio, 66 anos, n. 24), e que tenha que “acabar de plantar” (Valmor,
48 anos, n. 30), afinal, a maior preocupação dos agricultores, no tocante à mata ciliar, é
cumprir a legislação.
E, desta forma, também, é possível interpretar um fenômeno que se pode notar na
Tabela 3, entre os censos agropecuários de 1985 e 1995/96, que houve um aumento no
número de estabelecimentos que informaram possuir “matas naturais”, de 107 para 251.
Como em dez anos 144 estabelecimentos passaram a possuir “matas naturais”? Uma
explicação possível, como já se argumento, é que com as ações “para exigir”, os
agricultores, não apenas deixaram áreas para que a mata se desenvolve-se, mas
principalmente, passaram a valorizar toda “beirada/barranca” que tivesse algumas árvores,
como mata ciliar, e passando a informar nos censos agropecuário.
Deve-se lembrar que, para o agricultor, na atualidade, a mata é valorizada por seu
uso, podendo ser uma mercadoria valorizada. Apesar de apenas quatro entrevistados terem
mencionado o aproveitamento da madeira como motivo para conservar o “mato”, a
madeira/lenha/carvão é passível de exploração, embora no caso das matas ciliares e dos
remanescentes florestais nativos isto seja legalmente vedado, na atualidade.

Assim, o

entrevistado José afirma que comprou um sítio no qual havia uma mata secundária na beira
da nascente d’água e do riacho, ele manteve tal mata como mata ciliar, porque “eles
exigem”, mas assinala que: “era tudo matinho, assim tudo fininho, assim... hoje não, é
aquele maderão, tem a Santa Bárbara que é um maderão danado” (83 anos, n. 12). Mais
que um desconhecimento dos detalhes da legislação, isto revela o que mais lhe chama
atenção na mata, ser um “maderão”. E isto é recorrente, como quando se perguntou a um
agricultor como eram as matas de Engenheiro Beltrão, e ele respondeu que: “as matas aqui,
era boa”, e então, se pergunta que lembranças ele tem das matas e a primeira coisa que
ele afirma é: “Bastante madeira, né....”.l Esclarece-se que a expressão “mato bom”, foi
dicionarizada como um regionalismo paranaense que significa: “mato cuja vegetação
luxuriante revela a fertilidade do terreno onde se desenvolve e o torna próprio, depois da
derrubada, para a cultura.”li

Mas para o grupo não há apenas uma motivação utilitarista em sua relação
com os remanescentes florestais: para eles é desejável preservar a floresta, por ela
ser um lugar de memória, pelo menos para uma geração de agricultores que
viveram esta outra paisagem de uma “floresta/sertão”; ou pelos remanescentes
florestais serem entendidos como uma “relíquia museologica”, algo para mostrar
para as futuras gerações como era no passado, ou por serem importantes para
“passarinhos”, estas, entre outras motivações, apontam que os agricultores podem
sinceramente afirmar que são “favoráveis a preservar a natureza”, mas isto deve ser
entendido em seus próprios termos, dentro de uma tradição de campesinidade, de
forma que não implica em estarem pensando em manter a “floresta” intocado, como
parte do movimento ambientalista ainda o faz.lii
ANTIDIALOGICIDADE
A primeira ação do Governo em prol do plantio de matas ciliares na região, a qual
se tem registro, é narrada pelo agrônomo Osvaldo Borges Ferreira, que na época trabalhava
para ACARPA/EMATER (Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, atual
Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), narra queliii no final da
década de 1970 e inicio da de 80 havia um projeto estadual de plantio de matas ciliares, no
qual ele esteve envolvido, o órgão no qual estava, ACARPA/EMATER, que deveria fazer a
função de assistência técnica no campo, pois a Prefeitura Municipal produziria as mudas e
os agricultores plantariam as árvores, sendo que, a ação no Município se restringiu às
propriedades à margem do principal rio da região, o Ivaí.
O objetivo era o plantio de 100 metros de largura na margem do rio, sendo os
primeiros 20 metros, de preferência, com árvores nativas frutíferas, 60 metros mesclado

entre frutíferas e não frutíferas nativas, e os últimos 20 metros poderia ser árvores exóticas.
O agrônomo fez o projeto técnico e colhia a assinatura do agricultor em um “termo de
acordo”, no qual o agricultor se comprometia a plantar.
De início, tentou que plantassem os 100 metros, mas
tinha uma dificuldade tremente, o pessoal não assinava o termo de
acordo para 100 metros, uma coisa de imposição, né, o pessoal
ficava assustado comigo [ risos ], daqui a pouco vão me jogar dentro
do rio [ risos ], e a gente não sabe nadar direito ainda [ risos ], você
imagina... eu ia ser comida de peixe [ risos ].
Ele ficou preocupado, pois “se não mostrasse resultado eles me mandavam
embora”, mas afirma: “como eu era de origem rural, conhecia como conversar com eles”.
Então foi “negociando”: “eu fui conversando com o pessoal, o chefe, negociei tudo certinho,
acataram minha proposta e conseguiram colocar 320 mil mudas na beira do rio, se não
negocia nem 30% disto.” Sua proposta era de fazer termos de acordo com o que o
agricultor aceita-se plantar, mesmo assim, “teve gente que não quis assinar, mas o pessoal
que assinou plantou 20 metros, 10 metros, 50 metros, né, 100 metros foi pouco que plantou.
A maioria queria 10 metros 15, 20, né, então não foi integral”. O entrevistado reconhece a
posição fundamental e delicada, em que o agente, na negociação face a face, entre as
ações governamentais e os agricultores se situa, ele acaba por mediar os conflitos: “ainda
bem que as chefias escutavam o executor lá da frente, [..] quem pode dizer o que está
acontecendo é quem está lá na frente, né, e o chefe geralmente está lá no escritório técnico,
não está acompanhando na realidade o que esta acontecendo”. Um exemplo de como estas
relações eram conflituosas é dada por uma passagem narrada pelo entrevistado:
Tem um caso em que foram levadas as mudas para [...], falou que ia
plantar e deixou as mudas morrerem. Tivemos problemas com meu
chefe que chegou lá e viu as mudas mortas e foi discutir com a
pessoa. A pessoa ficou dentro de casa, estava com a espingarda
escondida [risos] e aí a pessoa ficou brava com o chefe... o chefe lá
ficou bravo [...] ficou falando assim... eu só não dou um tiro no
senhor porque [risos] o seu Osvaldo está aqui... se não eu ia dar um
tiro em você... [para o chefe]. É que ele estava bravo com ele que
deixou as mudas morrerem. Daí eu negociei com ele lá, fui com
calma, daí eu conversei com ele... propus para ele trazer outras
mudas e ele plantaria, depois levei umas mudas para ele lá, quer
dizer à Prefeitura que levou, né, e ele plantou, deu tudo certo, [...]
apesar que ele não ficou cuidando muito não, aí morreu um pouco de
muda [novamente], porque ele precisava jogar água por causa da
estiagem, [...] morreu um pouco de muda, mas plantou, nasceu, ficou
lá...pegou, ficou uma mancha, uma área sem árvore, mas ele
plantou.
A versão do entrevistado deixa entrever uma característica da forma como se deu a
aproximação do debate sobre a mata ciliar para os agricultores, de forma antidialógica. O

órgão responsável pela negociação face a face era o mesmo que tinha a função de
convencer o agricultor a utilizar o moderno “pacote tecnológico”, da “Revolução Verdade” e,
igualmente, de “cima para baixo”.
Cabe um esclarecimento sobre o conceito de antidialogicidade. Ele foi utilizado por
Paulo Freire para descrever o núcleo de uma concepção “bancária” de educação, na qual o
outro é considerado uma “coisa” e que deve absorver passivamente o que lhe é imposto,
pois parte-se do pressuposto que se sabe, e que o outro não sabe. É uma prática da
manipulação do outro, a qual interessa ao establishment. liv
Freire ao analisar a prática do agrônomo como educador, caracteriza como
antidialógica as práticas dos anos 60 de extensão rural. Para ele, a palavra extensão é um
equívoco gnosiológico. O “conhecimento não se estende do que se julga sabedor até
aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homemmundo, relações de transformação e se aperfeiçoa na problematização crítica destas
relações”.lv Ninguém tem a capacidade de estender o seu conhecimento ao outro, como se
ele fosse uma coisa, um receptáculo, para o seu conhecimento, o processo educativo é
mais complexo que isto. Tal prática reforça as hierarquias. Romper com elas na produção
de práticas dialógicas de educação/comunicação é algo difícil, dentro de relações estruturais
fortemente hierarquizadas.lvi
Apesar de na atualidade a extensão rural tem buscado uma ação mais dialógica as
relações ainda tem as marcas da antidialogicidade.lvii Com a Revolução Verde o Estado
utilizou todo o seu aparato técnico, no caso da região estudada, fundamentalmente a
ACARPA/EMATER, com diversas táticas para convencer o agricultor a adotar as novas
tecnologias. Sendo que o mesmo fizeram as empresas fornecedoras dos insumos agrícolas
“modernos”. A “cooptação” de agricultores, transformando-os em “modelos” para seus
vizinhos, reuniões técnicas na comunidade local ou na sede do município ou ainda a velha
propaganda tradicional de venda foram algumas das táticas usadas para convencer o
agricultor, a adotar o “pacote tecnológico”. Outro fator a ser considerado é que, o
conhecimento tradicional não dava conta das novas “pragas” e dos problemas gerados
dentro do padrão agrícola “moderno”. Como salienta um agricultor: atualmente “tem muita
praga e doença, né, [...] uma a gente sabe, outra hora não sabe, tem que consultar com
eles [os agrônomos]”. (Josep, 66 anos, n. 03).
O financiamento subsidiado, foi o principal instrumento a levar o agricultor a utilizar
o “pacote tecnológico”, e conseqüentemente a “assistência técnica”, uma vez que os
financiamentos são vinculados ao “acompanhamento técnico”. Ainda na atualidade, alguns
agricultores mantêm uma estreita relação entre estes dois elementos. Como afirma um
agricultor:

desde que não é feito financiamento, não existe [...] assistência
técnica quando você planta por conta... por exemplo, hoje não tem
ninguém dando assistência pra nós, porque nós estamos plantando
por conta... entendeu... (Leandro, 51 anos, n. 09) .
A questão não era resolver os problemas dos agricultores, ou dialogar para que
eles decidissem o que era melhor, e sim convencê-los, pois já se pensava saber o que era
melhor para todos eles. O "pacote tecnológico" vinha fechado e pronto para “salvar o
agricultor do atraso”, a ele só cabia aceitá-lo passivamente.
Tais práticas de “manipulação dos indivíduos tratados como coisas, em proveito
dos princípios de ordem, de economia, de eficácia” é o que Edgar Morin chama de prática
antidialógica. Morin considera que tal prática deve ser substituída por uma prática dialógica
que rompe com o pressupostos de verdades absolutas, reintroduzindo a relatividade das
verdades, o diálogo necessário na busca da verdade e a incerteza constitutiva da
complexidade do real.lviii É evidente que as pessoas não são “coisas”, em geral, elas não se
comportam conforme aqueles que tem atitudes antidialógica esperam que o façam. Há
dissonância, até mesmo, entre os próprios agentes responsáveis em “manipular o outro”. O
depoimento citado de Osvaldo Borges Ferreira é um exemplo disto, que os agentes sempre
exploram sua margem de manobra, produzindo o novo, e quando se busca impor “de cima
para baixo”, em geral, se encontra “resistência”.
A forma como o padrão agrícola da “Revolução Verde” foi implantado, mostra
claramente o antidialógismo.lix Mas também, uma boa parte das ações ambientalistas
desenvolvidas na região, foram, muitas vezes, executadas pelos mesmos órgãos e,
principalmente,

pelas

mesmas
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que
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“modernização”.
Deve-se considerar que o Estado manteve projetos — ou como sub-objetivo em
projetos maiores — de preservação/conservação das matas ciliares, de forma descontínua e
pouco eficaz.
Porém o grande diferencial se deu a partir da entrada do Ministério Público na
atuação para “zelar” pelo cumprimento das leis ambientais, fundamentalmente depois da
“Lei n. 7.347/85 que instituiu a ação civil pública”lx. “ ‘As ações civis públicas passaram a ser
propostas pelo Ministério Público dos Estados logo após o surgimento da Lei em 1985’ ”.lxi
Ao narrar sua atividade como “extencionista”, responsável pelo programa de
recomposição de mata ciliar há mais de vinte anos, o entrevistado Osvaldo Borges Ferreira,
descreve bem um dos motivos da maior eficácia da ação do M.P.:
Tem que forçar um pouco a barra sabe, assustar um pouco a
pessoa, tem pessoa que assusta, é claro que tem gente que não
assusta, e... muita gente planta de susto, né, [...] hoje esse pessoal
que está aí na beira do rio... mata ciliar o Ministério [Público] tá junto,

né, naquela época não tinha Ministério pra ir junto, era eu e o
produtor, só, não tinha cobertura por traz, você imagina? Eu e o
produtor só...lxii
Na região noroeste do Paraná, há um precedente em termos de ações judiciais
para o plantio de mata ciliar e, também, para o plantio da reserva legal que, segundo Paulo
Bacha, antecede a do MP, é a ação da Associação de Defesa e Educação Ambiental de
Maringá - ADEAM. O procedimento da instituição é de: “iniciar um processo de
conscientização dos proprietários rurais, a respeito da importância de se repor às matas
ciliares e a reserva legal. Se isso for insuficiente, a ADEAM notifica o proprietário rural para
que ele reponha essas matas, advertindo-o sobre as penalidades legais de não fazê-lo. Se
isso ainda não for suficiente, a ADEAM inicia uma ação judicial”. Com tal procedimento, a
ADEAN já ganhou na justiça a recuperação de mais de 500 quilômetros de margens de rios,
em todo o noroeste paranaense, sendo uma ação inovadora, pois não deixa somente nas
mãos do Estado a atividade de garantir a preservação ambiental, mas coloca a sociedade
civil em uma função ativa.lxiii
O presidente da ADEAN, desde a sua fundação, o advogado Alberto Contar, 78
anos, ao ser entrevistado explica que a associação surgiu em 1979, a partir da ação do
Instituto de Terras, Cartografia e Floresta, que fomentou a criação de uma série de
associações ambientais no interior do Paraná.
O senhor Alberto afirma que suas ações judiciais exigindo o plantio de mata ciliar e
da reserva legal tiveram início em 1980, durante “uns” cinco anos a associação não ganhou
nenhuma ação, os processos ficaram rolando na justiça, até que com a instalação da
“Coordenadoria do Meio Ambiente” no MP do Estado,lxiv a qual foi fundamental na mudança
de postura dos tribunais que passaram a dar ganho de causa para as ações. O
procedimento para a ação é, primeiramente, o envio de uma correspondência para os
“grandes proprietários” da comarca, ele explica, que: “não perco tempo para saber se não
tem, [APP e RL], eu sei que não tem”, infelizmente, dificilmente ele está equivocado. Caso o
proprietário não venha até a sede da ADEAM em Maringá, que em geral não vem, o senhor
Alberto ingressa com um processo contra o proprietário na justiça. A ADEAM se mantém
com os honorários advocatícios pagos pela parte perdedora, no final dos processos.
Reconhece que o grande calcanhar da Aquiles, do seu trabalho é que a pessoa se
compromete a plantar, mas não há uma fiscalização para saber se realmente foi cumprido.
Compreende a sua atividade da seguinte forma:
Ver a questão ambiental pelo prisma jurídico [...] os biólogos já
disseram o que tem que se fazer, agora é implementar [...] os
biólogos são meio de campo, preparam a jogada e nós, advogados,
é que marcamos o gol... cada um tem sua função, você
compreendeu.

Dano ambiental é assunto jurídico, não é para biólogos, engenheiros
florestais. A noção do que tem que se fazer, já denunciaram. O mal é
este. E daí? Tem que ter alguém que faça a coisa funcionar, então o
advogado é como... vamos dizer, um doente que não quer tomar o
remédio, é preciso que apareça um sujeito meio truculento, pegue o
cara pelo pescoço e faça [...] goela adentro. Então, o advogado é
esse sujeito meio truculento.
Nós vimos a questão ambiental pelo prisma jurídico, que isto
funciona, a maioria pensou em fazer palestra, isto não leva a nada,
porque só conscientiza as crianças, o adulto manda tudo as favas,
porque ele vê vantagem em ser delinqüente, compreendeu... Você
pode conversar com o proprietário, você não vai convencer ele
nunca, porque eu vou deixar 20 alqueires se posso plantar soja aqui,
não há quem consiga convencê-lo. lxv
A citação é longa, mas reveladora. O modelo não difere muito da antidialogicidade
da “modernização”. Há um modelo pronto, dado pela ciência — os “biólogos” —, uma
verdade absoluta, a qual já descobriu o problema e deu a solução. Cabe apenas aplicar a
solução, “obrigá-los a plantar”. Enfim, o que se pode observar é uma vontade de
manipulação do outro, tratado como coisa, em proveito de um princípio de eficácia.lxvi
A questão da preservação dos remanescentes florestais não está sendo colocada
como um problema a ser resolvido em um ambiente complexolxvii. Por exemplo, a grande
questão a ser debatida pelos múltiplos agentes envolvidos, talvez, fosse: como produzir um
agroecossistema mais resiliente, no qual, os remanescentes florestais, pudessem fazer
parte. Ao contrário, a preocupação central ainda é fazer cumprir a legislação, como se esta
incorporasse a Verdade que só basta ser executada, sem questionar se o mero
cumprimento da legislação, no tocante a RL e a APP, possa produzir um ambiente melhor,
se continuarmos a ter o mesmo padrão de agricultura predatório que há na região ou, ainda,
sem questionar se os custos para o cumprimento da legislação ambiental devam ser
atribuídos aos agricultores, elo mais fraco de uma cadeira produtiva, ou se devem ser
socializados.
Muito já se denunciou sobre os mecanismos de comando e controle por serem,
isoladamente, insuficientes e ineficazes, e buscam-se outras formas de incentivo para o
cumprimento da legislação ambiental.lxviii A história aqui narrada vem corroborar com tal
necessidade de mecanismos alternativos por parte dos gestores públicos, mas que sejam
diferentes, também, na abordagem, superando a antidialogicidade predominante ainda hoje
nas relações com os agricultores.
Do ponto de vista de um ambientalista contemporâneo, temos aqui uma narrativa
sombria, sobre o futuro da “floresta” da região. Mas, para todo aquele que está engajado no
projeto de uma “utopia ecológica”lxix deve resistir a tentação de querer “estender” o seu

conhecimento ao agricultor, isto seria apenas repetir a tentativa de manipulação do outro,
mudando apenas os objetivos, a partir da qual ela é feita. O caminho apontado por Paulo
Freire e Edgar Morin ainda parece ser melhor, “pensar com” e não pensar por. Não se trata
de esperar um “amplo consenso desinteressado”,lxx mas sim, questionar as respostas
prontas que se traz, e buscar as “respostas” juntos, mesmo com interesses conflitantes é
necessário dialogar, é necessário conhecer o “outro”. Afinal, “o remédio para nossos males
pode vir de dentro de nosso universo mental comum.”lxxi
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Os colonos europeus e a Floresta de Araucária no Médio Vale do Iguaçu
Miguel Mundstock Xavier de Carvalho1
Eunice Sueli Nodari2
Em linhas gerais o processo histórico da colonização européia no Sul do Brasil foi
caracterizado pelo predomínio da pequena propriedade, a mão de obra familiar, a
inexpressividade ou mesmo a ausência em muitas regiões do trabalho escravo e a significativa
presença de imigrantes não-ibéricos decididos a permanecer na “nova” terra. Essas
características influenciaram, em grande medida, na atual realidade social, econômica e
cultural do Sul do país. Esses temas já foram tratados em um sem número de trabalhos de
historiadores.
Mas muito poucos trabalhos se dedicaram até agora em analisar a influência que os
colonos europeus e seus descendentes tiveram no meio ambiente das regiões onde se
estabeleceram, os usos que fizeram das plantas e animais nativos dessas regiões, e o impacto
ambiental que seu modo de vida e as plantas e animais trazidos consigo causaram. Embora
outros trabalhos tenham feito referências a derrubada das matas empreendidas pelos colonos,
a instalação de pequenas serrarias, ao plantio e criação de animais trazidos da Europa, isso
tem sido apenas comentários periféricos em pesquisas cuja temática central são aspectos
econômicos, culturais ou sociais de determinadas regiões.
A história ambiental, campo de pesquisa incipiente no Brasil, mas já bem conhecido
nos Estados Unidos e na Europa, oferece aos historiadores essa nova abordagem para se
trabalhar com temas tradicionais, como a colonização européia, inserindo a questão ambiental
na área de História. Segundo Donald Worster, um dos historiadores norte-americanos mais
citados nessa área, a história ambiental se desenvolveu a partir dos anos 70, com o
crescimento da preocupação pública com o meio ambiente e ascensão dos movimentos
ambientalistas. Como metodologia Worster, e também José Augusto Drummond1, defende a
interdisciplinaridade, especialmente com as ciências naturais:
No seu conjunto, as ciências naturais são instrumentos indispensáveis para o
historiador ambiental, que precisa sempre começar com a reconstrução de
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paisagens do passado, verificando como eram e como funcionavam antes que as
sociedades humanas as penetrassem e modificassem.2

A partir desse treinamento - que evidentemente tem muitas limitações - em ciências
naturais os historiadores estariam melhor preparados para avaliar os impactos que as
diferentes sociedades causaram na natureza, ou mesmo os usos que essas sociedades fizeram
do meio ambiente.
Para ilustrar essa questão, podemos observar em jornais, relatórios de governo e
documentação das empresas colonizadoras, do final do século XIX e início do século XX, a
frequência da menção à “mata virgem” para as áreas ainda não colonizadas. Os colonos
europeus, vindos de uma Europa densamente povoada e há muito exígua em áreas florestais,
viam nas florestas maduras das colônias ainda não “desbravadas”, uma natureza intocada pela
mão humana.3
Mas essa natureza intocada é muito mais o fruto do espanto do europeu com a
exuberância florestal encontrada, e talvez também de elementos culturais herdados do
romantismo europeu, pois indígenas de diversas matizes culturais e também caboclos já
habitaram ou extraíram sua subsistência dessas florestas. Nesse sentido, estudos etnobotânicos
como o de W. Balée4 sobre a Floresta Estacional Semi-decidual no Paraná ajudam os
historiadores ambientais a entender melhor o relacionamento das diferentes culturas com o
meio ambiente, e também ter cuidado com as noções de “mata virgem” ou de ser humano
como inevitavelmente destruidor da natureza.
Esse quadro geral do europeu se deparando com a “mata virgem”, em uma área que já
havia sido habitada por indígenas e caboclos também se aplica a região do presente artigo.
A região estudada compreende cerca de 5 mil km², correspondente as áreas antigas dos
municípios vizinhos de Porto União (SC) e União da Vitória (PR), localizados
respectivamente no norte de Santa Catarina e sul do Paraná. A região era originalmente quase
toda coberta pela Floresta Ombrófila Mista, ou Floresta de Araucária, com pequenas áreas de
campos naturais em áreas acima de 1100m no sul de Porto União. O botânico Roberto M.
Klein, estudando as florestas de Araucária no planalto sul-brasileiro, subdividiu estas em
cinco tipos, sendo dessa região característica a formação Araucária (Araucaria angustifolia) e
imbuia (Ocotea porosa):
Uma grande parte do assim chamado primeiro planalto do Estado de Sta.
Catarina, compreendendo principalmente os municípios de Canoinhas, Mafra,
Itaiópolis, Papanduva, Porto União, Curitibanos e Caçador, assim como toda a
parte central do Estado do Paraná, eram cobertos na sua maior parte, por um
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agrupamento vegetal muito característico, dominado pela Ocotea porosa (Imbuia,
Embuia), que imprimia por grandes extensões desta região o aspecto
fitofisionômico.5

A região também é extremamente rica em erva-mate (Ilex paraguariensis),
destacando-se a parte leste de Porto União.6
Os municípios são cortados de leste para oeste pelo rio Iguaçu, e por numerosos
afluentes de tamanho médio e pequeno que descem das montanhas formando muitas
cachoeiras. As altitudes variam de 700-750 metros nas margens do Iguaçu a mais de 1200
metros na região de Matos Costa (Porto União) e na Serra da Esperança (União da Vitória).
Essa última é divisora do segundo para o terceiro planalto paranaense. O clima da região,
segundo a classificação de Koppen, é o temperado (Cfb), com temperaturas médias anuais de
15 a 18° C, e nas altitudes mais elevadas, mais de 25 geadas por ano.7
Os Xokleng, povos nômades que viviam da coleta, caça e pesca nas florestas, e cuja
cultura remonta, segundo Walmir da Silva Pereira8, a cerca de 5 mil anos atrás, foram
provavelmente os primeiros habitantes da região. Sérgio Ferreira dos Santos, em pesquisa
arqueológica realizada há alguns anos no vale do Rio Vermelho, afluente da margem direita
do rio Iguaçu, encontrou indícios de seres humanos vivendo na região entre 3 e 4 mil anos
atrás.9 A despeito de toda essa história anterior praticamente desconhecida e negligenciada
pelos historiadores, os indígenas acabaram, quando sobreviviam, sendo expulsos de suas
terras e diluídos na periferia da sociedade moderna. Apenas um pequeno grupo de cerca de 50
pessoas foi alvo do confinamento em 1918 numa área de 150 alqueires no município de Porto
União.10
Uma segunda fase de ocupação humana também é dificilmente datável,
correspondendo a fase de ocupação pelos caboclos. Desde 1842, quando Pedro da Siqueira
Cortes descobriu um vau11 no rio Iguaçu, no local da futura União da Vitória, encurtando o
caminho dos tropeiros oriundos de Palmas em direção a Palmeira, iniciou-se um afluxo de
pessoas para a área das cidades atuais de União da Vitória e Porto União, bem como nos
sertões dos arredores.
Dessa época até as primeiras décadas do século XX, a atividade econômica
predominante, e que contribuiu para um maior afluxo de pessoas para a região foi a extração
da erva mate, planta abundante no interior da Floresta Ombrófila Mista, ou Floresta de
Araucária. A extração da erva exigia uma certa mobilidade pelo território, requisito ao qual o
caboclo posseiro, sem títulos de propriedade, se adaptava bem. Seu modo de vida simples,
sem condições de acumulação de bens, e praticando uma agricultura de coivara bem adaptada
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ao ambiente12, significou, em termos ecológicos, uma conservação, ou pelo menos, pequenas
alterações no estado maduro em que se encontravam as florestas da região. Estudar melhor
esse período também é importante para evitar as noções de vazio demográfico e de
inauguração da história a partir da chegada dos imigrantes, como apontou Telmo Marcon para
o caso do Oeste de Santa Catarina:
A região, no entanto, não estava vazia, pois muitos caboclos e luso-brasileiros
nela sobreviviam dos abundantes recursos existentes na natureza e/ou cultivando
pequenos roçados. Com a crescente migração para o Oeste, na década de 1930,
alguns

grupos

constituídos

por

colonos,

madeireiros

e

colonizadoras,

conquistaram uma posição hegemônica, identificados posteriormente como sendo
os inauguradores da história propriamente dita. Grande parte da historiografia
dominante consagra, ainda hoje, um destaque especial à presença destes sujeitos,
corajosos desbravadores e inauguradores da história regional.13

Com relação a chegada dos imigrantes a região de União da Vitória e Porto União,
percebemos também o destaque especial por parte da historiografia local acompanhado do
discurso do pioneirismo do imigrante. Esse discurso do pioneiro, do imigrante inaugurando a
história dos espaços "desabitados" do interior, tem se revelado uma constante nas áreas de
colonização do Sul do Brasil.14 Não só em relação a historiografia, mas a própria memória
local está bastante impregnada desse discurso, como fica demonstrado através de um
monumento construído em 1998 na localidade (colônia) de São Miguel da Serra, em Porto
União. O monumento representa o colono pioneiro, com o machado na mão, trabalhando no
desmatamento da floresta, preparando a área para a instalação de um modo de vida agrícola
estranho à história natural dessa paisagem. Abaixo, estão os nomes dos pioneiros da colônia e
suas datas de nascimento e morte, e também algumas palavras em sua homenagem: "A nossa
homenagem e imorredoura gratidão. Uma modesta capela qual esta erguida com muito
trabalho e suor fez aos pioneiros na mata virgem, o alheio ambiente acolhedor." A poucos
passos dali, ao lado da igreja, os túmulos do cemitério também fazem referência aos pioneiros
e existem algumas inscrições em homenagem a estes.
O que é importante ressaltar nessa crítica ao discurso do pioneiro é que não se trata de
um atentado contra a memória dos descendentes dessas pessoas homenageadas, que tem
orgulho de seus antepassados a pouco chegados em terras hostis ao seu modo de vida. Mas
julgamos necessário relativizar esse discurso por encobrir outros personagens históricos como
indígenas e caboclos, sendo que os primeiros provavelmente viveram séculos na região de
São Miguel da Serra.15 Além disso, do ponto de vista ambiental, o modo de vida pioneiro, de
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devastação quase completa de florestas em avançado estágio de sucessão ecológica, que
parece se reproduzir hoje nas bordas da Amazônia, tem se revelado insustentável, já que as
fronteiras agrícolas ou as grandes extensões de florestas nativas já não existem mais, pelo
menos no Sul do Brasil.
Os primeiros imigrantes a chegarem a região de Porto União e União da Vitória
constituiu-se de um pequeno grupo de 24 pessoas, na maioria alemães, trazidos pelo Coronel
Amazonas de Araújo Marcondes em 1881. O mesmo Coronel Amazonas foi o inaugurador da
navegação a vapor no rio Iguaçu em 1882, e instalou a primeira serraria na região, próximo a
cidade, na margem direita do Iguaçu, em 1884.16 Portanto, o início da exploração intensiva
das florestas da região coincide com o momento da chegada dos primeiros colonos, sendo
dessa origem muitos dos futuros madeireiros, embora a maioria deles nunca tivessem
condições econômicas ou interesse em montar uma serraria.
Mesmo que alguns colonos já estivessem chegando desde o final do século XIX, e
também estivessem sendo fundadas nessa época colônias no vale do rio Iguaçu, a colonização
ou loteamento de terras para colonos na região só vai tomar impulso significativo a partir da
construção e chegada da ferrovia, em 1904. Em 1910 estava concluído o trecho entre União
da Vitória e Marcelino Ramos (RS), cortando a região de extensas florestas de Araucária
inexploradas do Vale do Rio do Peixe. Nesse momento, a empresa construtora Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, do engenheiro João Teixeira Soares, já estava sob
controle acionário da norte-americana Brazil Railway Company, que em 1909 ainda criou a
Southern Brazil Lumber and Colonization Company, a fim de explorar os ramos da
colonização e extração madeireira.17
Nesse contexto, a Companhia E.F.S.P.R.G. funda a colônia de Nova Galícia em 1909,
no interior do atual município de Porto União. Um ano depois, a colônia já era habitada por
“247 famílias de diversas nacionalidades: polacos, ruthenos, allemães, austriacos, suissos e
francezes. A grande maioria é de polacos: 170 famílias para 60 ruthenos e o resto de
nacionalidades diversas.”18
Com a conclusão da ferrovia, incluindo o ramal ligando União da Vitória a São
Francisco do Sul em 1917, são concedidas inúmeras áreas para colonização. Em 1920, o
jornal “A União” noticiava a existência em Porto União, de “seis emprezas com áreas
colossaes já colonizadas e por colonizar, ...”.19 As colônias recém fundadas eram: Nova
Galícia, Valões, São Pedro, São Miguel e Maratá. Provavelmente a outra seria a colônia
Francônia, de H. Hacher & Cia. Além dessas, outras colônias foram surgindo tanto em Porto
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União como em União da Vitória, com imigrantes vindos das colônias mais antigas do Rio
Grande do Sul ou diretamente da Europa.
Entre as colônias de União da Vitória, destaca-se a colônia Cruz Machado, montada
pelo governo federal, inaugurada em 1910. Um ano depois, a população da colônia alcançava
cerca de 4.500 habitantes, sendo quase inteiramente de poloneses.20 Em 1933, a população
chegava a 10.600 habitantes, agora com predominância de brasileiros ou caboclos (4.894),
poloneses (3.793) e também um expressivo contingente de 1.600 alemães.21
Além dessa, existiram uma série de outras colônias menores em União da Vitória,
entre as quais as colônias de Antonio Cândido (1892), Vila Zulmira (1897), Amazonas (1907)
e Porto Vitória (1907).22
Quanto aos grupos étnicos europeus, de maneira geral nas colônias de União da
Vitória e Porto União, predominavam os poloneses, seguidos dos alemães e dos ucranianos.
Os italianos, espanhóis e portugueses e outras etnias européias eram em número bem pequeno
se comparado aos primeiros.
Nessas colônias, de maneira geral, os colonos ou as empresas colonizadoras
precisaram, em primeiro lugar, derrubar as florestas de seus pequenos lotes a fim de poder
introduzir as culturas agrícolas como o milho, feijão, mandioca, batatas, abóboras, além das
culturas totalmente “estranhas” trazidas pelos europeus, como trigo, centeio, cevada, aveia,
linho e linhaça. Além disso, as criações de bovinos, cavalos, ovelhas, cabras, suínos e
galinhas, úteis para o transporte, e fonte de carne, leite e banha, também exigiam amplas áreas
desmatadas e uma pressão constante sobre as florestas. Toda essa biota portátil, como chamou
o historiador ecológico Alfred Crosby, e que incluía ainda as doenças (microorganismos) que
migraram juntamente com os europeus, foram fundamentais para seu estabelecimento e
dominância nas regiões temperadas da Terra.23
Qualquer teoria respeitável que tente analisar o avanço demográfico dos europeus
deve explicar pelo menos dois fenômenos. O primeiro é o abatimento do moral e
em muitos casos a aniquilação das populações indígenas das Neo-Europas. A
derrota que levou à extinção dessas populações não foi apenas resultado da
superioridade tecnológica da Europa. (...) Em segundo lugar, devemos explicar o
assombroso, quase assustador, sucesso da agricultura européia nas NeoEuropas.24

Do mesmo modo, Crosby demonstra ao longo dos capítulos do Imperialismo
Ecológico, que o meio ambiente das regiões colonizadas nunca mais foram os mesmos, com
inúmeras extinções de espécies vegetais e animais nativos e a introdução de muitas espécies
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européias concorrentes.25 Um dos casos mais ilustrativos do poder de disseminação de
algumas plantas européias é o da tanchagem ou plantago:
Hoje ela cresce selvagem em todos os continentes exceto na Antártida, e também
na Nova Zelândia em algumas ilhas. É uma das ervas mais resistentes do mundo e
aparentemente permanecerá conosco para sempre.26

Mas o impacto ambiental da chegada dos imigrantes europeus ou seus descendentes no
Vale do Iguaçu não se limita a abertura de áreas para a agricultura, e a introdução de sua biota
portátil. É preciso considerar também que as empresas colonizadoras, cujos proprietários eram
frequentemente descendentes de imigrantes, foram empreendimentos que se dedicaram a
exploração madeireira como uma de suas principais fontes de renda. Isso é válido para
diversas regiões onde elas atuaram.27 Além de prover madeira serrada à construção de casas,
igrejas, estábulos, cercas, pontes e outras benfeitorias, as serrarias montadas nas colônias
também tinham o objetivo de extrair e serrar madeira para exportação.
A partir da construção da ferrovia e das oportunidades comerciais com o advento da
Primeira Guerra Mundial28, a indústria madeireira toma grande impulso, surgindo várias
serrarias na região, dentro ou fora das colônias. As madeiras mais exploradas foram o
pinheiro (Araucaria angustifolia), a imbuia (Ocotea porosa) e o cedro (Cedrela fissilis), com
predominância absoluta do primeiro, devido não só as excelentes qualidades de sua madeira,
mas também a sua abundância no interior da Floresta Ombrófila Mista. Nos pinhais mais
densos chegavam a ocorrer mais de 200 araucárias por hectare.29
Dessa época em diante são construídas um número crescente de serrarias no Médio
Vale do Iguaçu, principalmente a partir da década de 1930, a maioria delas montadas pelos
migrantes europeus e seus descendentes. Também passou a ocorrer frequentemente, com o
crescimento do ramo madeireiro no sul do país, que madeireiros de outras regiões do Paraná e
Santa Catarina se estabelecessem com serrarias filiais na região. Essas empresas madeireiras,
espalhadas com diversas serrarias pela área da floresta de araucária no sul do país, também
eram frequentemente controladas por famílias de migrantes europeus. Como exemplo de
serrarias com filiais na região e controladas ou fundadas por famílias de migrantes citamos
empresas mencionadas por João Kretzen em As grandes potências econômicas no Estado do
Paraná.30 A Serrarias Anciutti S. A., fundada por João Batista Anciutti em 1908, e que em
1950 possuía 4 serrarias nos municípios paranaenses de Irati, Teixeira Soares e União da
Vitória. Ainda há o exemplo da Indústrias Pedro N. Pizzatto Ltda, fundada em 1918, e
existente até hoje na região, possuindo em 1950, serrarias em Piraquara, Rio Negro, São
Mateus do Sul, Palmas e Porto União. Por fim citamos, deixando de lado outros tantos
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exemplos mencionados por João Kretzen, a empresa João Sguario, registrada em 1936, e
possuindo, também em 1950, "16 serrarias no Estado do Paraná, nos municípios de Piraí do
Sul, Castro, Jaguariaiva, Tibagi, Tomazina, Apucarana, Cerro Azul, Lapa, São João do
Triunfo, União da Vitória."31
Não é nosso objetivo nesse artigo expor em maiores detalhes os passos seguintes da
exploração madeireira e desmatamento no Médio Vale do Iguaçu, quando os madeireiros
iniciaram os plantios de árvores exóticas do gênero Pinus, entre as décadas de 1960 e 1970.
Provavelmente isso se deu pelo esgotamento das florestas nativas nessa época, como apontam
outros autores.32
Para toda a área de araucária no Sul do Brasil, Miguel Guerra et al calcularam em 2 a
4% a área remanescente desse tipo florestal.33 A cobertura vegetal do Sul do Paraná e Norte
de Santa Catarina, ou do Médio Vale do Iguaçu, de acordo com o Atlas da Fundação SOS
Mata Atlântica34 e de CastelLa e Britez35 é, apesar de todo o passado madeireiro, dos mais
significativos, para a área de araucária, embora os remanescentes se encontrem em estágio
inicial de regeneração ecológica, e apenas cerca de 0,1% da área do antigo município de
União da Vitória foi classificado pelos autores como em estágio avançado de sucessão
ecológica. 36

1DRUMMOND, José Augusto. Devastação e preservação ambiental: os parques nacionais do estado do Rio de Janeiro.
Niterói: EDUFF, 1997.
2WORSTER, Donald. Para fazer história ambiental. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8. 1991. p.203.
3Para disuctir mais essa questão ver NODARI, Eunice S.; CESCO, Susana; WERLE, Márcio J.; CARVALHO, Miguel M. X.
de. As florestas do Sul do Brasil na Imprensa Alemã e a Atração de Migrantes. p.163-175. In: DREHER, Martin N.;
RAMBO, Arthur B.; TRAMONTINI, Marcos J. Imigração e Imprensa. Porto Alegre: EST/ São Leopoldo: Instituto
Histórico de São Leopoldo, 2004.
4BALÉE, W. People of the Fallow: a historical ecology of foraging in Lowland South America. In: REDFORD, K. H.;
PADOCH, C. (eds.) Conservation of Neotropical Forests. 1 ed. New York: Columbia University Press. p.35-57.
5KLEIN, R. M. O aspecto dinâmico do pinheiro brasileiro. Sellowia; Anais Botânicos do Herbário Barbosa Rodrigues.
n.12. 1960. p.36.
6 “A presença de Araucaria angustifolia e Ocotea porosa em geral garante maior frequência da erva-mate.” SIMÕES,
Luciana L., LINO, Clayton F. (Org.) Sustentável Mata Atlântica: a exploração de seus recursos florestais. São Paulo:
Ed. SENAC, 2002. p. 21.
7CASTELLA, Paulo R.; BRITEZ, Ricardo M. de. A floresta com araucária no Paraná: conservação e diagnóstico dos
remanescentes florestais/ Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p.196.
8 PEREIRA, Walmir da Silva. A ferrovia São Paulo-Rio Grande e os índios Xokleng - relações interétnicas e
modernidade no Brasil meridional. 1995. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – UFSC, Florianópolis .
9SANTOS, Sérgio Ferreira dos. Arqueologia no vale do rio Vermelho. 2000. 142p. Monografia (Especialização em
História do Brasil) – Curso de Pós-Graduação em História do Brasil da Faculdade Estadual de Filoofia, Ciências e Letras de
União da Vitória-PR. p.118.
10MILIS, Herminio. José Fagundes e Joaquim O. Ribas (organizadores). Monografia de Porto União. Palmas-PR:
Kaygangue, 2002. Coleção Vale do Iguaçu. p.63.
11Local propício do rio à travessia do gado.
12MARTINS, P. S. Dinâmica evolutiva em roças de caboclos amazônicos. In: VIEIRA, I. C. G.; SILVA, J. M. C.; OREN, D.
C.; D'INCAO, M. A. (eds.) Diversidade biológica e cultural da Amazônia. Belém : Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001.
p. 369-384.

História, Natureza e Território (Publicado em www.editora.univale.br)

8

13MARCON, Telmo. Espaço e cultura: os caboclos e a constituição da região. In: Memória, história e cultura. Chapecó:
Argos, 2003. p. 69.
14Ver também ARRUDA, Gilmar. (org.) Natureza, Fronteiras e Territórios: imagens e narrativas. Londrina: Eduel,
2005.
15SANTOS, op. cit.
16SILVA, José Júlio Cleto da. Apontamentos históricos de União da Vitória (1768-1933). Separata do boletim n.30 do
Instituto Histórico e Gegoráfico e Etnográfico Paranaense. Curitiba: UFPR, 1933. p.47, 48, 50.
17THOMÉ, Nilson. Ciclo da Madeira: história da devastação da Floresta da Araucária e do desenvolvimento da
indústria madeireira em Caçador e na região do contestado no século XX. Caçador: Impressora Universal, 1995. p.53,54.
18CORREIA, Manoel F. Ferreira. A colonisação no Paraná. Relatório referente ao anno de 1910 apresentado pelo Inspector
do Serviço de Povoamento no Estado do Paraná, Engenheiro Manoel F. Ferreira Correia ao sr. director geral Dr. Joaquim
Francisco Gonçalves Junior. Curityba: Typographia d'A Republica, 1911. p.40.
19COLÔNIA São Miguel. A União, Porto União. 13 jun. 1920. n. 10. p. 1.
20RIESEMBERG, Alvir. A Instalação Humana no Vale do Iguaçu. Curitiba: (s. ed.), 1973. p. 108.
21SILVA, Cleto da. Apontamentos históricos de União da Vitória, 1769-1933. União da Vitória, ed. do autor, 1933. p.
220.O recenseamento de 1911 foi feito pela inspetoria do Serviço de Povoamento no Estado do Paraná, enquanto o de 1933
eram dados da Prefeitura de União da Vitória. Quanto ao enorme crescimento da população cabocla na colônia, ou se trata de
um erro em ambos os censos, ou teria havido uma intensa migração para aquela colônia, já que outras colônias vizinhas
possuíam, segundo Alvir Riesemberg, uma população de brasileiros bem maior no início do século XX do que Cruz
Machado.
22RIESEMBERG, op. cit. p. 104-106.
23CROSBY, Alfred. Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa: 900-1900. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
24CROSBY, op. cit. p. 134. As Neo-Europas, para Crosby, compreendem as regiões do mundo que predominam os
descendentes de europeus: Austrália, Nova Zelândia, América do Norte, Argentina, Uruguai e Sul do Brasil. p. 14.
25Para um estudo mais aprofundado do impacto dos europeus sobre a vida selvagem mundial ver. PONTING, Clive. Uma
história verde do mundo. Cap. 9. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
26CROSBY, op.cit. p. 153.
27O envolvimento das empresas colonizadoras com a atividade madeireira foi bastante claro nas pesquisas que fizemos sobre
o Oeste de Santa Catarina. NODARI, Eunice S.; CARVALHO, Miguel M. X. de. A atuação das empresas colonizadoras e o
desmatamento do Oeste de Santa Catarina. I ENCONTRO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE HISTÓRIA E
GEOGRAFIA: “CONJUNTURA NACIONAL E PERSPECTIVAS”, 2004, São Miguel do Oeste – SC. Anais...
São
Miguel do Oeste: UNOESC, 2004. p. 35-41. Warren Dean também confirma esse envolvimento em relação a atuação da
famosa Companhia de Terras do Norte do Paraná. DEAN, op. cit. p. 255, 256.
28LAVALLE, Aida Mansani. A madeira na economia paranaense. Curitiba, GRAFIPAR, 1981.p. 13
29REITZ, Raulino; KLEIN, Roberto M.; REIS, Ademir. Madeiras do Brasil. Florianópolis: Ed, Lunardelli, 1979. p.248.
25KRETZEN, João. As grandes potências econômicas no Estado do Paraná. 2 ed. Curitiba: Escritório Sul-Brasil, 1951.
26Ibid, p. 151, 152, 181.
27Ver LAVALLE, op. cit. EDUARDO, Rosemari Pozzi. A madeira em Santa Catarina (1930-1972). 1974. Dissertação
(Mestrado em História) – UFPR, Curitiba.
28GUERRA, Miguel P. et. al. “Exploração, manejo e conservação da araucária (araucaria angustifolia). In: SIMÕES,
Luciana L., LINO, Clayton F. (Org.) Sustentável Mata Atlântica: a exploração de seus recursos florestais. São Paulo:
Ed. SENAC, 2002. p. 86.
29www.sosmataatlantica.org.br
30CASTELLA; BRITEZ. Op. cit. p. 162-164, 196-201.
31Idem.

História, Natureza e Território (Publicado em www.editora.univale.br)

9

DOC 25

História Ambiental e Migrações

“Mata Branca”: o uso do machado,
do fogo e da motosserra na alteração
da paisagem de Santa Catarina
Eunice Sueli Nodari
A floresta é maravilhosa. [...] Árvores preciosas de inúmeras qualidades,
especialmente o cedro. Desse caminho estreito e cheio de empecilhos, raramente se lobriga um pedaço de céu. As árvores são tão altas e tão emaranhadas em suas comas pelos liames das sarmentáceas e trepadeiras, que vedam
a visão do firmamento (COSTA, 1929, p. 29).

A descrição em epígrafe a respeito das florestas do oeste de Santa
Catarina no ano de 1929 mostra uma paisagem da qual resta muito pouco
nos dias atuais.
Gradativamente a região foi sendo alterada através da ação humana
com o uso de diferentes tecnologias, passando pelo uso do machado, do
fogo e pela motosserra e reduzindo “o mundo natural a ‘paisagem’, entornos domesticados, aparados e moldados para se adequarem a algum uso
prático ou à estética convencional [...]” (DEAN, 1996, p. 24).
Estamos cientes de que grupos étnicos têm formas distintas de interagir com o ambiente e que suas ações modificam ecossistemas, com impactos de curta, média e longa duração. Assim, escrever uma história das alterações antrópicas da paisagem na região da Floresta Estacional Decidual
implica uma avaliação dos efeitos dos grupos adventícios num bioma hospedeiro, tal como a floresta em estudo.
A Floresta Estacional Decidual (FED) anteriormente era denominada
de Floresta Subtropical do Rio Uruguai e conhecida pelos colonos como “Mata
Branca”, para distingui-la da “Mata Preta”, a Floresta Ombrófila Mista (FOM),
onde existiam araucárias. A FED abrange as florestas das porções médias e
superiores do Vale do Uruguai e da maior parte da vertente sul da Serra Geral
e de áreas dispersas pelas bacias dos rios Jacuí, Ijuí e Ibicuí, atingindo uma
superfície aproximada de 47.000 km2 (LEITE; KLEIN, 1990, p. 128). Estendese ao longo do curso médio e superior do rio Uruguai, em altitude mínima de
200 metros, e sobe seus múltiplos afluentes, até uma altitude de 600 a 800
metros. Esta região entra em contato com as matas dos pinhais no oeste do
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Planalto Ocidental Catarinense e Extremo Norte do Rio Grande do Sul, estendendo-se para o leste dos vales formados pelo Rio Uruguai até aproximadamente o entroncamento dos rios Pelotas e Canoas. Em Santa Catarina, a área
da FED cobria uma área de 9.196 km2, perfazendo 9,6% da cobertura florestal
do Estado (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006, p. 45).
A FED apresenta várias descontinuidades subtropicais situadas na vertente sudeste do Planalto das Araucárias, sobretudo nos divisores dos grandes
rios, como Peperi-Guaçú e rio das Antas, onde a largura da abrangência chega
aos limites máximos de até 50 km e os divisores do rio Chapecó e rio Irani,
onde a largura se restringe a um cordão marginal de apenas de 2 a 3 km2. A
Floresta do Alto-Uruguai (FED), assim designada por Rambo e por Klein,
constitui um prolongamento da pujante Floresta do Rio Paraná, vindo através
da Província de Misiones, República da Argentina, uma vez que é separada
das matas do Vale do Rio Iguaçu pelos bosques de pinhais, que se estendem ao
longo das Serras da Fartura e de Capanema, até a Província de Misiones.
A obra de Warren Dean, A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata
Atlântica brasileira, é uma obra importante para quem trabalha com a Mata
Atlântica, pois o autor fez uma análise sobre o tema que cobre o período
desde 1500 até os nossos dias (DEAN, 1996). O livro pode ser alarmista em
vários aspectos, mas tem inúmeros méritos, e talvez o mais importante seja
que o seu autor foi o primeiro historiador ambiental a alertar para os problemas que ocorriam e ocorrem em relação à devastação da Mata Atlântica, servindo de referencial para quem trabalha com o tema.
Através da análise da documentação, pode-se deduzir que, até a metade do século XX, a abundante oferta de espécies madeiráveis fez com que os
colonos e mesmo as serrarias deixassem de lado as espécies, na época, menos
valiosas. Entretanto, como os estoques florestais das espécies de maior valor
se reduziram rapidamente devido à extração sem controle e à progressiva
demanda por madeira, as espécies de menor importância na primeira fase
foram paulatinamente valorizadas. Estima-se que a FED seja um dos ecossistemas mais devastados do Brasil, com o agravante de que no Estado de
Santa Catarina não existe nenhuma reserva legal desta tipologia.
Levantamentos feitos no final da década de 1990 indicaram que restam menos de 3%, na forma de fragmentos de tamanho muito reduzido e
sob constantes pressões antrópicas que ameaçam a totalmente destruir esses remanescentes da FED. A derrubada da mata pelo machado seguida de
queimadas e a introdução indiscriminada do uso da motosserra, aliadas à
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falta de conscientização por parte das pessoas, foram as principais responsáveis pela situação reinante. Na Figura 1 observa-se a localização dos fragmentos da Floresta Estacional Decidual, do Alto Rio Uruguai, sul do Brasil, incluindo o Parque do Turvo, o maior fragmento restante do ecossistema, na divisa com a Argentina, e cinco pequenos fragmentos (CCO, SOL,
BRO, TIG, SVA) em Santa Catarina, distantes 20 a 50 km do Parque do
Turvo (RUSCHEL; MOERSCHBACHER, NODARI, R. O., 2009).
Figura 1: Localização dos fragmentos da Floresta Estacional Decidual
do Alto Rio Uruguai

Fonte: RUSCHEL, A.R.; MOERSCHBACHER, B.M.; NODARI, R.O. The genetic status
of Sorocea bonplandii in the highly fragmented forest of Southern Brazil. Scientia Forestalis
(IPEF), v. 37, p. 151-161, 2009. (Adaptado de: SOS Mata Atlântica, 1998).
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A localização da Floresta Estacional Decidual (FED) pode ser observada na Figura 2; a maior parte da mesma se encontra na divisa com o
Estado do Rio Grande do Sul, o que significa uma continuidade da floresta
naquele Estado, tendo como divisor somente o rio Uruguai. Exatamente
esta proximidade do rio fez com que a devastação nestas áreas fosse mais
rápida, comparadas com locais mais afastados.
Figura 2: Mapa Fitogeográfico de Santa Catarina – Domínios da Mata
Atlântica

Fonte: KLEIN, R. M. Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa Catarina. – Herbário “Barbosa
Rodrigues” – Itajaí-SC, 1978/ Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis-SC.
1978, p. 22.

A Floresta e o processo de colonização
A ocupação sistemática das terras do oeste catarinense ocorreu entre
as décadas de 1920 e 1960. Após o acordo conhecido como a “Questão do
Contestado”, assinado entre os governos do Paraná e de Santa Catarina em
1917, esse último estabeleceu uma organização administrativa na região do
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Contestado, pela criação de quatro municípios, entre eles Chapecó, cuja
área de 13.958 km2 incluía os atuais municípios localizados a oeste.
O governo, para garantir a posse definitiva das terras, entregou a colonização às companhias colonizadoras, pertencentes, em sua maioria, a empresários do Rio Grande do Sul. Competia às colonizadoras pôr em prática a
opção de uma migração dirigida a grupos específicos, imigrantes alemães e
italianos e descendentes destas etnias estabelecidos no Rio Grande do Sul,
onde já haviam demonstrado a sua capacidade de colonizar e haviam se mostrado ordeiros e trabalhadores. Essas etnias são as principais responsáveis
pelo povoamento do oeste de Santa Catarina e pelas mudanças sociais, econômicas e culturais que aconteceram (NODARI, E.S., 2009).
Antes da chegada destes colonos, a região era ocupada por caboclos
e indígenas, numa densidade demográfica rarefeita. Quanto aos últimos, se
não viviam numa relação harmoniosa com a natureza, como se tem idealizado, pelo menos conviviam de forma mais sustentável com o meio ambiente (CARVALHO, 2010, p. 39).
Todas as terras ocupadas pelos migrantes eram lotes de pequena e
média propriedade. Um fenômeno que se iniciou com a vinda desses colonos, no aspecto econômico, foi o ciclo de extrativismo vegetal, em que as
madeiras nobres eram extraídas pelas companhias colonizadoras ou pelos
próprios colonos, dependendo do tipo de contrato existente. As colonizadoras agiram permitindo a instalação e a implantação do modo de vida dos
colonos migrantes na “nova” região e tiveram um papel fundamental na
implantação, no oeste catarinense, de um modo de se relacionar com o
meio ambiente. Num primeiro momento as florestas eram vistas como uma
grande dificuldade a ser superada e, mesmo, um empecilho para a construção de estradas, casas e o cultivo das lavouras.
As florestas também se constituíam em motes de propaganda das colonizadoras para atrair colonos e madeireiros. A Sociedade Territorial Mosele,
Eberle, Ahrons & Cia., responsável pela colonização de Concórdia e outras
áreas que fazem parte da FED, no enunciado de sua propaganda, chama a
atenção dos migrantes para a “colônia de terra fertilíssima coberta de mato
branco1, louros, cedros, angicos e outros”.2 Na própria propaganda eram

1
2

Grifo dos autores.
Propaganda publicada no Jornal Stafetta Riograndense em 22 de janeiro de 1929.

39

NODARI, E. S. ï “Mata Branca”: o uso do machado, do fogo e da motosserra...

anunciadas as principais espécies madeiráveis, que acabaram sendo, desde o
início da colonização, as mais exploradas: cedro, louro, cabreúva e pinheiro
(araucária). Estas foram extraídas inicialmente, sobretudo, em áreas de fácil
acesso à ferrovia ou ao rio Uruguai, onde as toras formavam balsas que eram
transportadas rio abaixo rumo à Argentina. A exportação por via fluvial dependia da natureza, pois era necessária uma enchente do rio Uruguai para
que isto acontecesse. Inúmeras são as notícias nos periódicos regionais sobre
o assunto, como esta de abril de 1941:
Com as chuvas torrenciais caídas na Quarta e Quinta feira passada, a enchente do Rio Uruguai atingiu o ponto de balsa, isto é, passou de quatro
metros e meio acima do nível normal. Anteontem e ontem regular quantidade de madeira desceu para a República Argentina.3

Foi também graças à atividade madeireira que algumas colonizadoras não faliram, devido à diminuição da venda de lotes. O relato de Maria
Rohde, uma das pioneiras da colônia Porto Novo, no extremo oeste, aponta a alternativa encontrada pela Sociedade União Popular Católica (Volksverein) para contornar a crise econômica:
Devido à paralisação de muitos anos da imigração durante o período da
Guerra, a situação financeira da empresa era extremamente crítica, porque
a escassa venda de terras quase não trazia nenhum recurso. [...] Desta forma, a administração da colônia, por iniciativa da direção da caixa central da
Volksverein, decidiu continuar vendendo (temporariamente) só terras nas quais
se encontravam troncos de cedros exportáveis. E, num comércio de madeiras, exportar estas toras para a Argentina, para com este produto administrar, pelo menos em parte, a necessidade financeira da empresa4 (ROHDE,
1996, p. 160).

A existência de grande quantidade de árvores para serem derrubadas
era um dos grandes trunfos dos agentes das colonizadoras ao fazerem propaganda das terras existentes. Mas de nada adiantariam estas matas se não houvesse um mercado comprador interessado. Esta combinação de matéria-prima, da instalação das serrarias e da existência de um mercado consumidor
fazia com que a região se tornasse um polo de atração dos colonos.

Notícia publicada sob o título: RIO URUGUAI. A Voz de Chapecó, 29 de abril de 1941, n. 42,
p. 4.
4
Os textos da autora (ROHDE) utilizados no presente trabalho foram traduzidos pelo doutorando Marcio José Werle.

3
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A Volksverein, já citada anteriormente, foi uma das colonizadoras que
atuou na região abrangida pela FED. A análise do livro de memórias de
Maria Rohde mostra aspectos do cotidiano da Colônia Porto Novo (Itapiranga) nas décadas de 1920 a 1940 que ajudam a entender o processo madeireiro na região.
Nos meses de inverno enxergavam-se por toda parte os colonos descobrindo
suas grandes toras de madeira de lei para que dispusessem de madeira para
as futuras e melhores moradias, ampliações dos currais, postes de cerca para
potreiro, etc. Muitas árvores de madeira nobre apareceram e revelaram seu
valor. Quanto mais fundo se penetrava no mato, tanto mais se evidenciava a
monstruosa riqueza desta zona. Infelizmente as preciosas madeiras aproveitáveis, como cedro e louro, dos terrenos localizados à ribeira, foram amplamente roubadas (ROHDE, 1996, p. 121).

A autora também nos dá pistas de como se deu a evolução de uma
das áreas que faziam parte da Floresta Estacional Decidual:
Atualmente a colônia conduz seu próprio comércio de madeiras. Como a
região já está colonizada até sua última fronteira e cultivada, aparece também a monstruosa riqueza de madeiras desta floresta. Muitos colonos hoje,
depois de terem construído sua moradia, instalações e galpões com madeiras tiradas de sua terra, podem ainda vender belas toras e conseguir com
isso um bom dinheiro extra. Em toda parte na floresta trabalha-se “na madeira”. Ao lado das estradas das margens dos rios veem-se muitas pilhas
grandes de toras com enormes circunferências prontas para serem amarradas e ajuntadas em balsas. Com cada cheia do rio estas belas toras saídas
das próprias florestas seguem em gigantescas balsas em direção à Argentina
(ROHDE, 1996, p. 123).

Segundo Maria Rohde, a exploração da madeira deveria ser conduzida sistematicamente, pois representará “sempre uma fonte de renda para
os colonos da floresta, desde que eles não exerçam nenhuma cultura exaustiva e nas partes de mato derrubado façam uma nova plantação, que com os
anos crescerá por si só e se transformará novamente em riqueza” (ROHDE,
1996, p. 123).
A autora não esboça preocupações ambientais, preservacionistas, e
sim econômicas, como era o pensamento da época. A riqueza natural parecia interminável, como escreve a autora: “Também no futuro o comércio
de madeira em Porto Novo ainda desempenhará um importante papel,
principalmente para os novos imigrantes na terra ainda disponível no interior, onde toda riqueza natural ainda intocada está à mão” (ROHDE,
1996, p. 123).
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O processo gradativo de devastação da Floresta
Em pesquisa realizada na região do extremo oeste de Santa Catarina,
nos municípios de Descanso, Iporã do Oeste, São João do Oeste e Itapiranga, por uma equipe composta por Ademir Ruschel, Eunice Sueli Nodari e
Rubens Onofre Nodari, foram obtidos dados inéditos que permitem fazer
uma análise histórica de como se deu o processo de devastação da FED.
Foram feitas pesquisas nos arquivos da região, assim como nos periódicos
regionais, e levantamento iconográfico, além de uma série de entrevistas.
Estas últimas ajudaram a suprir a escassez de fontes em alguns aspectos
da pesquisa. O total de entrevistados na região foi de 41 pessoas, assim
distribuídas: madeireiros (13), ex-madeireiros (8), colonos e seus descendentes (20).
Os questionários aplicados continham perguntas dirigidas, mas com
espaços que permitissem respostas abertas; além disso, as questões eram
diferentes para os três grupos compostos por primeiros colonos, ex-madeireiros e madeireiros dos municípios de Itapiranga e Descanso. Entre outros
aspectos que serão discutidos no decorrer do texto, estes questionários permitiram observar e analisar, conforme a Tabela 1, as principais espécies
madeiráveis existentes na região, e que acabaram complementando algumas fontes escritas e iconográficas da época estudada.
O madeireiro J. M. R., entrevistado por Ademir Ruschel, migrou para
a região em 1949, proveniente do Rio Grande do Sul, e descreve: “O louro,
o cedro, a grápia, o angico, a caroba e a canela-loura foram as espécies de
madeiras serradas com o maior valor comercial, sendo que o diâmetro mínimo das madeiras exploradas variou entre 20 e 40 cm”.5 O ex-madeireiro
R. S., oriundo de São Leopoldo-RS, que migrou para Lajú, distrito de Itapiranga, em 1941, aponta: “A espécie de madeira mais procurada, bem como
a mais frequente foi a canela-loura, sendo que a maior parte da comercialização das madeiras se deu para o Rio Grande do Sul, principalmente Porto
Alegre, sendo que pouco vendia para colonos”.6

5
6

Questionário aplicado por Ademir Ruschel ao ex-madeireiro, Sr. J. M. R.
Questionário aplicado por Ademir Ruschel ao ex-madeireiro, Sr. R. S.

42

História Ambiental e Migrações

Tabela 1: Densidade (em percentagem) das espécies de valor madeirável
de maior ocorrência em floresta nativa do Ecossistema do Alto Uruguai,
SC, pelo método de questionários aplicados para Colonos (Col.), Madeireiros (Mad.), Ex-Madeireiros (Ex-Mad.) e por região
Comum

Nome
Provável espécie

Col. Mad.

Categoria
Ex- Itapi- Des- Total
Mad. ranga canso

Grápia

Apuleia leiocarpa Macbride

100

100

100

100

100

100

Angicovermelho

Parapiptadenia rigida (Benth.)
Brenan

95

100

100

95

100

98

Guatambú

Balfourodendron riedelianum Engl.

85

92

88

90

86

88

Açoita-cavalo Luehea divaricata Mart.

80

85

88

90

76

83

Canela-loura Nectandra megapotamica (Spreng.)
Hassler

75

92

75

90

71

81

Guajuvira

Pataganula americana L.

70

92

75

95

62

78

Alecrim

Holocalyx balansae Mich.

80

69

63

80

62

71

Canela-pinha Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez

60

92

38

70

62

66

Cabreúva

Myrocarpus frondosus Fr. Allem.

70

69

50

60

71

66

Canjerana

Cabralea Canjerana (Vell.) Mart.

75

38

75

65

62

63

Cedro

Cedrela fissilis Vell.

55

77

63

65

67

59

Maria-preta

Diatenopteryx sorbifolia Radalk.

65

46

38

60

48

54

Canafístula

Peltophorum dubium Taub.

40

62

63

65

38

51

Rabogios

Papilionoideae

30

69

50

60

38

49

Canelaamarela8

Lauraceae

30

69

25

40

43

41

Pessegueirobrabo

Prunus sellowii Koehn.

30

38

63

20

52

37

Vassourinha

Chrysophyllum marginatum Radlk.

25

31

63

40

24

32

7

Quase a totalidade dos entrevistados afirmou que o diâmetro mínimo para a exploração da madeira estava entre 20 e 40 cm, conforme a

Denominadas vulgarmente de rabogio (Mchaerium paraguariensis, Lonchocarpus muhlbergianus
Hassler e Lonchocarpus campestris Benth.).
8
Canela-amarela, principalmente Nectandra grandiflora Nees & Mart. Ex, Ness. e Nectandra lanceolata Ness.
7
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própria citação de J. M. R, sendo que, na medida em que ocorria a escassez das madeiras, o diâmetro daquelas a serem exploradas foi diminuindo, caracterizando a prática predatória na região.
Os questionários aplicados aos primeiros colonos e descendentes tinham como uma das perguntas: Quais as dificuldades encontradas no início da colonização? A derrubada do mato e a falta de estradas aparecem
como as principais respostas. Como exemplo, citamos o colono A. A. T.,
natural de São Leopoldo – RS, que migrou para Linha Aparecida, distrito
de Itapiranga, em 1944, que aponta como principal dificuldade da colonização “a derrubada de mato, que foi feita de forma manual”.
A derrubada das matas fazia parte do processo de colonização, uma
vez que, junto com os colonos, rapidamente foram instaladas serrarias, geralmente pertencentes a pessoas ou grupos que já tinham atuado no ramo
madeireiro no Rio Grande do Sul. A exportação de madeira para a Argentina já acontecia no Rio Grande do Sul e, mesmo, em algumas partes do
oeste de Santa Catarina. Esse era um objetivo colocado desde o início pelas
empresas colonizadoras quando se estabeleceram na região, pois, sabendo
que parte dos lucros seria proveniente do aproveitamento das riquezas florestais, montaram serrarias, abriram estradas em locais que lhes interessavam e organizaram o transporte das madeiras.
Na região abrangida pela FED, de acordo com os entrevistados e
outras fontes por nós analisadas, o início da extração foi na década de 1930,
crescendo gradativamente no decorrer das décadas seguintes e chegando
ao auge nos anos 1960 e 1970. Estas duas últimas décadas são apontadas
pelos colonos entrevistados, que identificam a maior retirada com a entrada da motosserra, que facilitava a derrubada das árvores. Outros ainda acrescentam o trator de esteira e a serra-fita. É relevante que um dos entrevistados usa um fato histórico e político para lembrar a época: “[...] após a entrada da motosserra. No tempo do Getúlio Vargas ainda era com o machado”.9 Sem dúvida, com o avanço da tecnologia na indústria madeireira cresceu rapidamente a extração das madeiras, mas não podemos esquecer a
abertura de estradas que facilitavam o escoamento.
As notícias publicadas nos jornais da região, nas décadas de 1930 e
1940, referem-se com frequência às péssimas estradas, ou mesmo à falta
9

Questionário dos primeiros colonos aplicado por Ademir Ruschel ao senhor João Emílio Schröder.
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delas. É o que se constata, por exemplo, nesta notícia publicada no jornal A
Voz de Chapecó em 1939:
Itapiranga é um dos mais importantes distritos deste município, no que diz
respeito à produção agrícola, sendo, entretanto, lamentável o péssimo estado
em que se encontra a estrada de rodagem, que vai a Mondaí e sede da comarca. – O comércio de Itapiranga está sendo sacrificado pela falta das pontes
sobre os rios Dourado, Fortaleza e Taipas, há mais de três anos. A estrada, em
muitos trechos, está fechada pela mata, até dos muitos atoleiros que a torna
intransitável.

Além das estradas, havia ainda o problema do rio Uruguai, do qual
dependiam para o escoamento da produção, pois o transporte da madeira
por meio de balsas só aconteceria quando o rio atingisse um determinado
nível (Figura 3). Em 1940, a enchente esperada do mês de abril não atingiu o
“ponto de balsa”:
Com as últimas chuvas caídas nos primeiros dias do corrente mês houve
esperança que a enchente chegasse ao ponto de permitir a descida de balsas
de madeira para a República Argentina. Tal, porém, não ocorreu. As águas
foram subindo, subindo e chegaram até quatro metros.
Os madeireiros prepararam-se, planos e projetos foram feitos para a viagem,
porque faltava somente meio metro de água, na altura, mas aí a enchente
parou, e depois foi diminuindo, voltando pouco a pouco ao nível aproximado do normal.10

Figura 3: Balsas com troncos e toras de madeira no rio Uruguai rumo à
Argentina
Fonte: Porto
Novo – Brasilien:
Siedlung für
deutschsprechende
Katholiken am
Uruguayfluss im
Staate Santa
Catharina in
Brasilien. Porto
Alegre:
Typographia do
Centro, 1933.

10

MADEIRAS. A Voz de Chapecó, 21 de abril de 1940, n. 41, p. 2.
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Uma das justificativas para a derrubada das florestas pelos colonos,
nos anos iniciais da colonização, era limpar a área para plantar as suas
culturas de subsistência, porque esta era uma das principais razões de sua
vinda para a região. As técnicas de extração, nas primeiras décadas, eram
rudimentares: usavam o machado ou a serra manual. E as toras eram transportadas por tração animal, enquanto que as árvores menores que caíam
com o processo de abatimento das maiores, ou na retirada destas, eram
queimadas ou deixadas para apodrecer (vide Figura 4, datada da década de
1930, em Itapiranga).

Figura 4: A retirada da madeira e a queima do restante

Fonte: Porto Novo – Brasilien: Siedlung für deutschsprechende Katholiken am Uruguayfluss im Staate Santa Catharina in Brasilien. Porto Alegre: Typographia do Centro,
1933.
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A partir da década de 1940, o transporte para os locais onde havia
estradas transitáveis começou a ser feito com caminhões, conforme pode
ser observado na Figura 5. Na mesma fotografia, a propriedade rural já
aparece em plena expansão, tendo parte da Floresta Estacional Decidual
como cenário.

Figura 5: Transporte de madeira em Itapiranga, na década de 1940, com
a Floresta Estacional Decidual como pano de fundo

Acervo: Museu Comunitário “Almiro Theobaldo Muller”, Itapiranga, SC.

A preservação da “Mata Branca”:
preocupações do passado e do presente?
A preocupação com a preservação da floresta era mínima entre os
colonos na primeira metade do século XX, e, mesmo havendo leis em vigor
desde a década de 1930, não eram respeitadas na maioria dos casos. Existem alguns registros nos jornais da região oeste de Santa Catarina revelando a preocupação com o reflorestamento da região, como neste artigo pu-
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blicado pelo jornal A Tribuna, que, ao mesmo tempo em que reconhece a
importância do governo ter um Código Florestal, revela que, na prática,
poucas regiões têm efetivamente se preocupado com esta causa, conforme
vemos a seguir:
De outros municípios de nosso Estado nos chegam notícias auspiciosas, em
relação ao trabalho de reflorestamento que nos mesmos se vem desenvolvendo. Cruzada admirável essa, que tem por objetivo a guarda das nossas
reservas florestais. Campanha digna dos maiores elogios, nascida da ação
clarividente do govêrno da República, que nos legou o Código Florestal,
síntese do resultado de muitos anos de experiência e de vários projetos. Em
nosso município, ao que consta, apenas uma ou outra zona está fazendo o
devido reflorestamento. É tempo de se acabar, de uma vez para sempre, com
o rotineiro sistema das derrubadas e queimadas.11

Havia, além da legislação federal, a estadual; exemplo disso é o Decreto-Lei n. 132, de 11 de julho de 1938, do Governo de Santa Catarina,
que determina providências para a defesa do patrimônio florestal. Nos artigos 3 a 6 observa-se a preocupação com florestas rentáveis:
Art. 3 – São consideradas florestas de rendimento aquelas nas quais houver
ou possa haver ainda exploração de madeira para quaisquer fins industriais.
Art. 4 – É obrigatório o replantio das florestas de rendimento de composição heterogênea, povoadas de essências de valor econômico, como imbuia,
canela, pinho, cedro, peroba, óleo vermelho, arariba e outras que venham a
ser declaradas.
Parágrafo único – Far-se-á o replantio na proporção de 1:1.
Art. 5 – O corte das árvores far-se-á de modo a não abrir clareiras na massa
florestal.
Art. 6 – As árvores abatidas serão substituídas por mudas da mesma espécie
ou de outra essência florestal, julgada conveniente, devidamente selecionada e com o espaçamento que a técnica exige (SANTA CATARINA, 1938).

O artigo 8 do mesmo Decreto-Lei refere-se as colonizadoras, exigindo que “as companhias, empresas ou sociedades existentes ou que ainda
venham a se organizar no Estado, para venda ou arrendamento de lotes
rurais, ficam obrigadas a manter viveiros de mudas destinadas ao replantio”. Em pesquisas realizadas nos arquivos, encontramos indícios da instalação desses viveiros pela Companhia Territorial Sul Brasil, que também

11

Esta notícia foi publicada no Jornal A Tribuna no dia 10 de agosto de 1941. O referido jornal
era impresso em Joaçaba e tinha repercussão regional.
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atuava na região da FED, com um projeto implantado em 1968, com mudas de arvores exóticas (Pinus elliottii) (COMPANHIA TERRITORIAL SUL
BRASIL, 1969).
A mesma colonizadora, em seus contratos de compra e venda, a partir da década de 1960, coloca como cláusulas obrigatórias a necessidade de
reflorestamento pelo proprietário e a reserva dos pinheiros, cedros e louros
existentes na propriedade para a colonizadora.
Observa-se que, mesmo havendo legislação tanto em nível nacional
quanto estadual, esta não era obedecida da forma como deveria. Havia
notícias nos periódicos alertando a população sobre o futuro, como a publicada em 1948:
[...] O ano de 1948 tem corrido propício, as enchentes foram diversas, para
compensar os períodos em que as águas permanecem baixas.
As serrarias trabalham incessantemente, os pinheiros são abatidos, os pinhais desaparecem, vão desaparecendo a pouco e pouco.
Sim, está muito bem, no presente, mas os senhores madeireiros, serradores,
exportadores, deviam corresponder à proteção divina, fazendo a replantação das árvores abatidas, o reflorestamento das matas extintas.
Se não há necessidade de pensar nos filhos, porque estes ainda terão abundância, convinha pensar nos netos, bisnetos, nas gerações de amanhã.
Deviam pensar, é, mas, pensarão?... Estamos quase duvidando.12

Considerações finais
Estas constatações nos levam ao final do século XX e aos questionários aplicados aos primeiros colonos ou seus descendentes e às suas preocupações, ou não, com a preservação ou reflorestamento com árvores nativas,
que seria uma forma de reconstituir a FED, assim como a sua biodiversidade.
Quando foram questionados sobre a possibilidade de reflorestar áreas de sua propriedade, 11 (26,2%) daqueles que responderam afirmaram
que não o fariam, enquanto que três (7,1%) concordaram em fazê-lo e outros três (7,1%) só o fariam com algum incentivo. Entretanto, 59,5% deles
fariam o reflorestamento. A outra pergunta se referia à recomposição da
mata ciliar, sendo que quatro dos entrevistados (9,5%) concordaram com a

12

ENCHENTE do Rio Uruguai. A Voz de Chapecó, 07 de novembro de 1948, n. 208, p. 2.
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sua importância e, caso houvesse incentivo, fariam a recomposição, seis
(14,3%) concordaram em recompor sem imposição alguma, sendo que dois
o fariam com plantas exóticas e um com exóticas e nativas. Já na questão
que não envolve a sua propriedade, todos os que responderam (16) concordaram quanto à importância da criação de uma reserva florestal pública.
A consciência da necessidade de que algo precisava ser feito pela reconstituição da floresta estava presente na maioria dos entrevistados, desde
que não acontecesse em suas propriedades, pois implicaria a diminuição de
suas áreas de cultivo e de criação de animais. Em relação à questão do
plantio de árvores nativas, foi repassado por muitas décadas por técnicos
agrícolas, agrônomos e mesmo por órgãos do governo, assim como por
meio da imprensa, que as espécies exóticas teriam um melhor rendimento e
um crescimento em menor tempo. Se persistirem estas ideias, e as fontes
estão indicando para isto, dificilmente teremos mais do que pequenos fragmentos da Floresta Estacional Decidual, principalmente com a aplicação
da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do
Meio Ambiente, e a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro, que se
encontra em discussão no Congresso Nacional. Ambos favorecem mais o
desmatamento do que a preservação ou manejo sustentável da vegetação.
O agravante é que as atividades ou empreendimentos com elevada poluição ou que ferem as normas ambientais atuais, agora denominadas de áreas consolidadas, serão de agora em diante legais, não necessitando de qualquer adequação ambiental.
As áreas de florestas brasileiras, com exceção da Floresta Amazônica, perderam a sua identidade original no decorrer da história, uma vez que
a intervenção humana fragmentou e degradou os ecossistemas. Embora
presente, a sucessão florestal está ocorrendo nos fragmentos; porém, isto
não é suficiente para recuperar a fisionomia original da região. A evolução
florestal é um processo dinâmico, o qual envolve tempo-espaço e ocorre
numa velocidade imperceptível aos nossos sentidos, que se estende por várias gerações humanas. Isto significa não somente a perda da floresta em si,
mas de toda a biodiversidade que dela provinha; assim, observamos que
num futuro bem próximo não saberemos mais descrever toda a riqueza que
tínhamos, e nós, seres humanos, fomos os responsáveis por este processo.
O legado histórico demonstra que sempre houve preocupação com
a preservação da “Mata Branca”. Tanto pensadores como governantes
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alertaram e propuseram medidas, que, se tivessem sido implantadas, restaria muito mais do que o pouco mais de 3% de vegetação original da
Floresta Estadual Decidual. É verdade também que os interesses econômicos de uma minoria se sobrepuserem aos interesses maiores da sociedade. A pergunta que cabe fazer é: se alertar ou mesmo propor soluções
não funcionou, que estratégias deveriam ser adotadas? Certamente a resposta deve ser construída por todos os que habitam aquela região, considerando que quem participa da construção de uma proposta ou solução
certamente se compromete com seu alcance. O processo participativo
poderia ser uma estratégia eficaz.
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DOC 27

“O que é da natureza não se mexe”:
memória e degradação ambiental
na Lagoa de Sombrio-SC (1960-2010)

Alfredo Ricardo Silva Lopes1
Eunice Sueli Nodari2

Introdução
A percepção da degradação da Lagoa de Sombrio, situada no Extremo
Sul de Santa Catarina, não aconteceu à medida que eventos de naturezas
diversas incidiram sobre suas margens. Ao longo dos últimos cinquenta anos,
o manancial passou por uma série de antropizações que só nos derradeiros
quinze anos foram percebidas pelas populações dos centros urbanos que
margeiam a Lagoa de Sombrio. Entretanto, os pescadores, que dependem
diretamente do meio ambiente para sua subsistência, têm outra percepção
da duração do processo de degradação.
A Lagoa de Sombrio foi considerada no passado como a maior lagoa
de água doce de Santa Catarina. Sua lâmina d’água, que chegou a medir 2,3
m, atualmente chega à marca de 0,8 m (UNISUL, 2005). A degradação do
1

Graduado e Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Atualmente é
aluno do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC. Bolsista CAPES.

2

Professora do Programa de Pós-Graduação em História e do Doutorado Interdisciplinar em Ciências
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

56

LOPES Alfredo Ricardo Silva; NODARI Eunice Sueli. “O que é da natureza não se mexe”: memória e degradação...

manancial, causada pela retilinização dos canais de escoamento, a agricultura,
o despejo de esgoto doméstico e hospitalar e a disseminação da Brachiaria radicans Napper, afetou a subsistência da maioria dos pescadores. Atualmente,
uma pequena parcela dos pescadores da parte sul da lagoa trabalha para se
adaptar às novas características do meio.
A pertinência do artigo repousa sobre necessidade que os pescadores
sentem de se organizar e de fazer ecoar nos mais diferentes meios de comunicação sua demanda por um ambiente sadio. As fontes utilizadas no presente
artigo são os depoimentos fornecidos pelos pescadores da parte Sul e Norte
da Lagoa. As entrevistas são uma fonte imprescindível para um melhor entendimento do meio ambiente, pois na(da) oralidade emerge um amálgama
de subjetividades que ordenam o universo circundante. Também utilizamos
os Estudos de Impacto Ambiental realizados, que atestam a degradação do
manancial e auxiliam em nosso entendimento da situação reinante na região.
A história ambiental consegue tornar a disciplina histórica mais inclusiva, pois, como aponta Worster, “rejeita a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos
são uma espécie distinta ‘super-natural’, de que as conseqüências ecológicas
de seus feitos passados podem ser ignoradas” (Worster, 1991, p. 199).
Na busca pela definição do espaço a ser analisado, no caso dos recortes espaciais ligados a terra, deve-se tomar cuidado para não naturalizar as
fronteiras políticas e, sempre que possível, ainda transgredi-las, a fim de
“(...) revelar a dimensão regional da pesquisa, corrigir e reafirmar pretensões
iniciais e desvendar conexões até então não pensadas” (Silva; Linhares, 1995,
15-26). Ao definir inicialmente um corpo de água como recorte espacial,
as questões fronteiriças tornam-se mais complexas, pois, como ocorreu na
Lagoa de Sombrio, as margens são móveis, bem como sua área de influência, o que sucede tanto por ações antrópicas quanto por causas ambientais.
Consecutivamente, com a transformação de fronteiras e a movimentação
das margens, novas formas de relação com o mundo natural se efetivam.
As diretrizes de trabalho do historiador ambiental (Worster, 1991, p.
203) procuram avaliar as demandas em conjuntos. O primeiro deles é o entendimento da natureza, tal como um determinado ambiente organizou-se e
funcionou no passado. Para tanto, o diálogo interdisciplinar com as ciências
naturais mostra-se fundamental, sempre atentando para o viés ecológico.
Entretanto, como no caso desta pesquisa, uma ajuda foi tão significativa

História Oral, v. 1, n. 15, p. 55-80, jan.-jun. 2012

57

quanto os trabalhos produzidos por geógrafos na região, o contato com os
pescadores que ainda sobrevivem da lagoa.
Nesse sentido, cabe afirmar que, além da ilustração acadêmica, o historiador ambiental deve entrar em contato com os saberes daqueles inseridos
no ambiente. Com os procedimentos de história oral, pôde-se considerar o
modo de vida e o posicionamento dos pescadores sobre o passado da lagoa
e sua atual situação. Tal abordagem ainda vai ao encontro de extrair das
entrevistas as percepções de natureza e de passado que os pescadores possuem e as diferentes formas de agir na atual situação em que se encontra o
manancial de água, pois, como aponta Worster (1991, p. 210), ao buscar os
significados da natureza, o historiador ambiental deve analisar como essas
ideias são socialmente construídas.
Nesta pesquisa, a caracterização do meio natural vai além de uma
narrativa protocolar com base a situar geograficamente o leitor. Baseada
na temática da História Ambiental, a caracterização natural dialoga com a
caracterização cultural. Evidenciar os elementos que produzem esse diálogo
é essencial para o entendimento da conversa, e nessa busca pela compreensão do diálogo, é necessário ouvir ambas as partes. Contudo, como se pode
“ouvir” uma lagoa? Donald Worster, em “Pensar como um rio”, oferece
algumas considerações sobre a dinâmica das águas.
O primeiro mandamento para viver bem sucedido na natureza – viver por
longo tempo e na mais alta possibilidade de desenvolvimento moral – é
entender como aquele ‘rio circular’ e sua bacia hidrográfica trabalham em
conjunto e adaptar nosso comportamento a isso. Ao contrário assumir uma
atitude puramente econômica em relação à água é a forma mais acertada
de fracassar na compreensão do ‘rio circular’ (Worster In: ARRUDA,
2009, p. 26).

Ao perceber a água como um bem, uma commodity, o meio teve que
atender aos anseios econômicos e de engenharias estritamente degradantes
que desprezaram a lógica de funcionamento, nesse caso, da lagoa, “não
percebendo que aquelas sinuosidades fazem sentido e possuem uma lógica funcional” (Worster, 2009, p. 27). Assim que a agricultura começou a
trilhar os caminhos da industrialização, a demanda hídrica transformou a
Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba em apenas mais uma engrenagem
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do sistema de produção. A agricultura irrigada operou uma dinâmica de
extravagância difícil de ser sustentada, que o manancial não pôde manter
por muito tempo. O rio, tornado um recurso inesgotável e tratado sem
regramentos visando à preservação, gerou impactos negativos, que muitas
vezes não foram contabilizados nos cálculos de crescimento econômico e na
análise do progresso da região.
Sobre o foco do artigo, repousam algumas das consequências da degradação ambiental que acomete a Lagoa de Sombrio, ao abordar o processo
de desarticulação cultural ao qual as populações tradicionais localizadas no
entorno da Lagoa foram submetidas. Tal processo pode ser definido como
o rompimento de um modo de vida em virtude do desmantelamento das
condições locais de subsistência. Ao serem transformadas as características
do meio a partir de meados do século XX, foi produzida uma instabilidade
para a subsistência dos indivíduos que dependiam majoritariamente dos
recursos lacustres. O significado de desarticulação cultural também versa
sobre a perda de etnoconhecimentos importantes para a preservação ambiental, necessários para a manutenção das relações de dependência entre os
indivíduos e o meio natural (Faria et al., 2005, p.259).
Entretanto, tal processo não pode ser compreendido como o completo rompimento com as práticas pesqueiras nem com os aspectos culturais
oriundos de distintas relações com o mundo natural. Como assevera William
Cronon, nem natureza nem cultura são estáticas, é preciso reconhecer o dinamismo cultural e natural, pois natureza e cultura mudam com o tempo, mas
a variação e a escala diferem enormemente (Cronon, 1993, p. 13). Nesse caso
específico, a oscilação na variação e na escala foi potencializada pela inserção
na região de novas formas de interação com o meio vinculadas à óptica de
exploração do ambiente para aumento na produção e na efetivação do lucro.
A fim de precisar as características do grupo aqui definido como população tradicional, é necessário salientar que são em sua maioria brasileiros
descendentes de luso-brasileiros, nascidos no meio rural, que viveram ou
ainda vivem às margens da Lagoa de Sombrio e que, até a construção da
BR-101(1971), ligavam sua segurança alimentar aos recursos encontrados
no corpo lacustre.
Em “Vozes e imagens de Rio São Francisco: um estudo sobre populações
tradicionais e problemas ambientais”, Faria et al. enfatizam a questão de que
a degradação ambiental quebra o equilíbrio que existia entre os indivíduos
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e o ambiente. As noções de equilíbrio e harmonia atualmente são muito
discutidas, tanto nas relações entre os seres humanos e a natureza quanto nas
relações dentro da própria natureza. Warren Dean, em “A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira”, desconstrói a ideia de uma
natureza edênica, que nunca teria sido transformada por agentes naturais ou
antrópicos (Dean, 1996). Os trabalhos de Antonio Carlos Diegues caminham nessa direção, ao discutir a mitificação preservacionista da natureza
intocada. O autor evidencia que a desmistificação é imprescindível para se
analisar o lugar das populações tradicionais e seus conhecimentos etnobotânicos na preservação do ambiente. Ressalta ainda que “uma grande parte
das práticas tradicionais de manejo e de conhecimento acumulado sobre a
mata, os rios, lagos e o mar têm influência direta dos saberes e práticas dos
povos indígenas que foram transmitidos através de gerações de forma oral”
(Diegues, 2006, p.55).

A Lagoa de Sombrio
A bacia do Rio Mampituba situa-se entre dois estados: Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. O manancial é compartilhado entre os dois estados,
o que ressalta as semelhanças no relevo e na hidrografia, logo, o desenvolvimento das práticas agrícolas foi semelhante nos dois lados do rio. Segundo
Holn, “A área total da bacia é de 1.940 km², sendo 37% (712 km²) no Rio
Grande do Sul e 63% (1.228 km²) em Santa Catarina” (Holn, 2008, p. 30).
A bacia alcança atualmente total ou parcialmente 18 municípios, sendo que
10 estão do lado catarinense e 8 no sul rio-grandense.
Como ponto chave para a industrialização local, Leila Maria Vasquez
Beltrão, em “A Industrialização em Sombrio/SC: Gênese e evolução” (2001),
apropria-se da análise sobre a pequena produção mercantil e a industrialização das áreas coloniais do Sul brasileiro. Nessa perspectiva, afirma que,
apesar de vinculada ao polo dinâmico nacional (Sudeste),
[...]a industrialização no sul desenvolveu centros com dinamismo próprio.
Aqui [em Sombrio] a pequena produção mercantil de origem agrária,
aliada ao pequeno capital comercial, à experiência artesanal, à presença de
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operários de origem européia e a uma divisão social do trabalho forneceu
as bases para uma evolução [industrial] (Beltrão, 2001, p. 2).

As explicações de Beltrão sobre a entrada do município na conjuntura
industrial capitalista, apesar de devidamente acertadas, perdem de vista um
fator preponderante, a influência do meio na incipiente industrialização da
segunda metade do século XX. Não se trata de afirmar um determinismo do
meio ou, até mesmo, da exclusiva dependência da indústria da matéria-prima
local, mas de se levar em consideração que o tipo de produção e os meios
para transporte de mercadorias estavam diretamente relacionados às condições que o meio oferecia e ao resultado do envolvimento das culturas
luso-descendente e indígena.
Dessa forma, serve como marco a construção da BR-101 (início da
década de 1970), tanto para conferir mobilidade e potencializar a ocupação
do território quanto para escoamento de produtos a outras regiões, pois a
circulação de mercadorias em âmbito regional ocorria por meio lacustre até
o final da década de sessenta. O envio da extração de madeira e dos produtos cerâmicos também se dava via Lagoa de Sombrio, e lanchas maiores
desaguavam a produção no porto gaúcho. Já a comunicação com o porto de
Laguna, para escoamento principalmente da farinha de mandioca, ocorria
por carretas de bois (Beltrão, 2001, p. 54).
Com a mudança do escoadouro econômico, a Lagoa paulatinamente
perdeu importância e visibilidade para grande parte da população local.
Ainda durante a década de 1970, foi criado um canal entre a Lagoa do
Caverá (pertencente aos municípios de Araranguá e Sombrio) e a Lagoa
de Sombrio. A ligação entre as duas lagoas já existia, mas era sinuosa. No
mesmo projeto, a ligação da Lagoa de Sombrio com o Rio Mampituba,
que também era sinuosa, foi aberta entre 1957 e 1978 (Scheibe & Pellerin,
1997, p. 119). Com a efetivação desse projeto, a vazão de água aumentou,
a lâmina d’água da lagoa diminuiu e, sucessivamente, cresceram as terras
utilizáveis para a agricultura.
Cabe destacar que a agricultura empreendida ao redor da lagoa foi tributária da Revolução Verde. Logo, foi utilizada uma gama de fertilizantes e
agrotóxicos a partir de 1960 através de programas de extensão rural da extinta
ACARESC. Segundo Miguel M. X. de Carvalho et al., a disseminação de
defensivos agrícolas em Santa Catarina está diretamente ligada à fundação
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da ACARESC, em 1957 (Carvalho, M. M. X.; Nodari, E. S.; Nodari, R. O,
2009, p. 2763). Nesse contexto, é de extrema importância a contribuição do
estudo realizado por Juliana Presa ao historicizar, no sul de Santa Catarina,
o estabelecimento do Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas
Irrigáveis (Pro-Várzeas) implantado de 1980 a 1985 (Presa, 2009) na esteira
do projeto modernizador da Revolução Verde. O programa visava à utilização
econômica das várzeas em todos os estados brasileiros através de saneamento
agrícola, drenagem, irrigação e emprego de uma imensa gama de aditivos
químicos de origem industrial.
Dessa forma, a degradação do ambiente tornou-se mais evidente à
medida que se somaram as ações antrópicas que não respeitavam e/ou não
percebiam os limites do meio.

A memória da lagoa
Inicialmente, cabem algumas considerações sobre a natureza das entrevistas inquiridas. A partir delas foram que se acessadas representações
da natureza, inclusive com a frase que dá nome a este artigo. As entrevistas
foram coletadas de fevereiro a março de 2009, na ocasião da produção do
vídeo-documentário “Lagoa de Sombrio – Seu povo fala”, de Gustavo Rotta
Camargo, sendo entrevistados pescadores dos municípios que margeiam a
Lagoa. Deve ser ressaltado que alguns pescadores não quiseram participar
das entrevistas, por não se sentirem à vontade, seja por não estarem com
suas “carteiras de pesca” atualizadas, ou por enfatizarem que a Lagoa não
apresentava problemas ou simplesmente por não desejarem ter seu nome
veiculado no documentário e na presente pesquisa. Respeitamos a vontade
destes, que acabaram não sendo mencionados.
Nas entrevistas que foram realizadas, valorizamos as histórias de vida
como fio condutor para se compreender o contato dos pescadores com a
Lagoa e o papel desta para eles. Questões relativas ao atual estado da Lagoa
foram propositalmente deixadas para o final da entrevista, a fim de não
direcionar os relatos sobre o passado. A maioria dos entrevistados é de idosos, e os depoimentos mais esclarecedores e impactantes foram os de dois
pescadores que afirmaram não ter mais medo da morte, porque já estavam
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velhos. Como afirma Michael Pollak, a percepção da iminência da morte faz
com que o entrevistado sinta que sua sabedoria e vivência devam perdurar,
por isso, nas entrevistas, esses sujeitos buscam compartilhar suas experiências
e memórias (Pollak, 1992).
A historiadora Verena Alberti reitera que, com a intensa valorização
das fontes orais no Brasil, nos anos oitenta do século XX, surgiu a crença
de que estas trariam uma espécie de história-relato, em que a simples existência do relato já o efetivaria como história. Alberti afirma que o equívoco
concretizou-se quando a fonte oral foi consolidada pelos historiadores como
“verdade emanada do povo”, pois esta, como toda e qualquer fonte, deve ser
inquirida (Alberti, 2006, p. 155).
Tocantes a este trabalho, os relatos memorialísticos focalizam as “histórias dentro da história”; essa afirmação baliza-se nas considerações de Vera
Alberti em “Fontes históricas” (Alberti, 2006). Para a autora,
[...] um acontecimento vivido não pode ser transmitido a outrem sem que
seja narrado. Isso significa que ele se constituiu (no sentido de tornar-se
algo). Ao contar as experiências, o entrevistado transforma o que foi vivenciado em linguagem, selecionando e organizando os acontecimentos
de acordo com determinado sentido. Esse ‘trabalho da linguagem’ vem
sendo estudado por diversos autores do campo da teoria da Literatura,
que tomam como objeto de análise narrativas literárias e não literárias,
inclusive narrativas orais (Alberti, 2006, p. 171).

Durante as análises das entrevistas, três eixos estiveram presentes em
todos os relatos. A partir dessas temáticas, estruturou-se a narrativa do processo de desarticulação cultural dos indivíduos dependentes dos recursos
naturais oriundos da Lagoa para sua subsistência. As temáticas são: o passado
de fartura e prosperidade, a degradação e suas causas e a incerteza do futuro.

O passado de fartura
Durante a elaboração das entrevistas, por mais que o direcionamento
entre os eixos passado e presente fosse constantemente reforçado pelo entrevistador, as narrativas das memórias dialogavam constantemente com as
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duas balizas. Nesse processo, pôde-se perceber ressignificações, em que até
mesmo as características do meio foram transformadas.
Esse processo também dificultou a catalogação e separação dos fragmentos dos relatos, ainda assim, uma delimitação cronológica e temática foi
estabelecida para averiguar na fala dos pescadores a percepção da degradação
da Lagoa e a dificuldade da atividade pesqueira.
Inicialmente, pode-se observar que todos os pescadores viam e ainda
veem na possibilidade da pesca o maior recurso que a Lagoa pode oferecer.
Em alguns casos, foi citado o turismo e o lazer, o uso da água para outros
fins, como agrícola e consumo, mas não cogitado como um recurso.
As principais riquezas da Lagoa do Sombrio é a pesca e as pessoas virem
prai andar de lancha, né.
Antes eu encontrava o Cará, a Traíra, Bagre, Tainha, Peixe-Rei, o Robalo
e várias outras espécies mais pequenas. Ainda se encontra alguns desses,
mas muito pouco peixe, a Tainha e o Robalo tão sumindo, que era o peixe
do mar que entrava para a lagoa (Pereira, 2009).

Esse pescador, residente na parte norte da Lagoa (no município de
Sombrio), não consegue mais pescar próximo à sua residência, tem que se
deslocar até as proximidades da localidade de Anita Garibaldi, em Balneário
Gaivota, a aproximadamente cinco quilômetros de distância em direção ao
sul, para encontrar bons peixes. Segundo ele e outros entrevistados, na parte
norte a água é “lamacenta”, e o peixe gosta de água limpa (Pereira, 2009).
Inicialmente, deve-se ressaltar que a Lagoa e os rios circundantes são
percebidos pelos pescadores como espaços comunitários, porque sua cultura tradicional se constitui em torno destes, fazendo com que seus recursos
possam ser utilizados por meio de técnicas apropriadas e recursos específicos
por todos (Faria et al., 2005, p.265).
Pedro Manoel da Rosa, mais conhecido como Pedro China, um exímio
contador de histórias, é morador da parte sul da Lagoa de Sombrio. Ao tratar
das riquezas do corpo lacustre, enfatiza os fatores que diretamente atacam
a Lagoa. “Havia diferentes tipos de peixes, não tinha a degradação do povo
que tem hoje. O que mais estragou foi a pesca desenfreada, não tem fiscalização, tiram o grande e o pequeno. Usam malha 5 ou 6 e só pode usar a 8
pra cima” (Rosa, 2009). A “degradação do povo que tem hoje”, que Pedro

64

LOPES Alfredo Ricardo Silva; NODARI Eunice Sueli. “O que é da natureza não se mexe”: memória e degradação...

enfatiza, certamente faz alusão à diminuição do isolamento, característica
essa que direcionava os laços de dependência dos pescadores às relações com
o meio. Esse efeito catalisador produz causas que são complementares e
relacionáveis: a degradação gera dificuldade na subsistência dos pescadores,
o aumento da densidade demográfica compromete o isolamento e o grande
número de pessoas também gera mais degradação.
José Raupp dos Santos, mais conhecido como João Marinho, presidente da Colônia de Pesca do município de São João do Sul, explica que “a
principal riqueza da Lagoa é o peixe, né?! As melhores são a traíra e o siri, o
camarão só dá no tempo de estiagem” (2009). A delimitação dos principais
recursos na fala do presidente é a delimitação dos mais rentáveis atualmente.
Essa escolha é provavelmente marcada pelo lugar que ocupa na colônia de
pesca, em que procura articular um discurso em prol de melhorias nas atuais
condições de subsistência dos associados.
A entrevista com Pedro China renderia um estudo à parte, sua habilidade de contar histórias faz de qualquer entrevistador mais um dos seus
expectadores. Pedro entendia perfeitamente a função da entrevista, mas em
diversos momentos criava maneiras de responder às perguntas com mais um
“causo” dos tantos que conhecia. Para falar da história do povoamento da
Lagoa de Sombrio, recorreu às histórias familiares, que serão transcritas na
integra pelos diversos elementos contidos na narrativa:
Eu nasci e me criei aqui, essa casa que está aqui é do tempo do meu bisavô,
essa foi feita em 1830 no tempo da Monarquia ainda. Foram os escravos
que fizeram, mais ele. No tempo da Monarquia. Por que o primeiro a
chegar aqui não foi ele, foi meu tataravô. Agora se vocês querem saber
desde o principio eu explico.

Entrevistador: Pode, pode explicar.
P.: Em 1722 quando meu tataravô veio de Portugal, isto aqui era terra da
Espanha, ainda. Então, como ele chegou aqui e não soube de quem era a
terra, ele foi em Roma. Naquele tempo para saber do Papa de quem era
a terra naquela posição. Ai ele respondeu [o Papa], “olha essa terra é de
quem habita nela”. Ai um capitão doou uma sesmaria, isto daqui é uma
sesmaria, são 3 léguas de frente e 9 léguas de fundo, ela faz frente no mar
e fundo na serra. Então a primeira propriedade que ele fez, onde [hoje]
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é a fabrica de refrigerante de Passo de Torres para cá, na sanga, por isso
tem o nome de Sanga do Rodrigues, é aonde ele fez a propriedade. Um
dia ele veio passeando com os escravos, ele tinha 70 escravos, ele era rico.
Veio passeando pela mata, veio, veio, achou esse morro aqui [faz alusão
ao local onde foi concedida a entrevista, hoje conhecido como Morro dos
Macacos], então como tinha uma nascente de água muito boa, que até hoje
é minha fonte de água ainda, ele fez uma roça de cana no alto do morro e
um engenho no lado de cana-de-açúcar e cachaça. (...)
(...) Esse meu bisavô quando entrou a república ele foi juiz, eu conheci até
a mesa de escritório dele, naquela época que ele morava aqui os antigos
contavam que o peixe era tanto nessa lagoa que quando chegava a noite e
as mariposas ameaçavam cair na água, a robalada era que nem uma tropa
de gado (Rosa, 2009).

A narrativa de Pedro é tão rica quanto subjetiva, uma confluência de
memórias individuais e coletivas que dialogam no intuito de fornecer sentido
ao passado. Pode-se observar a estratégia do narrador em coordenar os dados
oferecidos aos acontecimentos históricos. Como diz Pedro: “essa [casa] foi
feita em 1830 no tempo da Monarquia ainda”. Como hábil contador de
histórias, o pescador faz com que o interlocutor peça pela história, fornecendo para ele além do aval, um vínculo mais forte para a relação de recepção.
Não é cabível afirmar que a trama tecida por Pedro tenha sido estrategicamente produzida para a entrevista, o que pode realmente ser percebido é a
junção de narrativas “pré-moldadas” às demandas do pescador de manifestar
seu descontentamento com o atual estado da Lagoa. Apesar de nunca ter saído
da região e de não ter frequentado a escola, como afirma o entrevistado, “nunca
fui para a cidade, nunca fui para a escola, a natureza me ensinou o que eu sei”
(Rosa, 2009), a sua percepção sobre a importância de algumas instituições
também marcam o depoimento, como, por exemplo, no caso da “escolha” do
carimbo de chancela de Roma e do Papa para a ocupação do local pelos seus
ancestrais. No universo de significação de Pedro, essas são duas instituições
universalmente investidas de autoridade, o Papa, como um “rei dos reis”,
também é desígnio de justiça. Durante o relato, as lembranças familiares, em
sua maioria, estavam ligadas ao universo do trabalho difícil, justo e honesto,
portanto, ninguém mais indicado que o Papa para assegurar o direito à posse
da terra para aqueles que honestamente desejam tirar dela seu sustento.
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Na parte introdutória da entrevista, a busca por um passado idílico é
lapidada nos moldes de uma grande história sobre um senhor de escravos.
O tataravô de Pedro é traduzido como um senhor de setenta escravos,
responsável pelo povoamento do local e pela construção da igreja na atual
cidade de Torres-RS. Antônio César Sprícigo trata em “Sujeitos Esquecidos,
Sujeitos Lembrados” da invisibilidade do negro nas histórias sobre a colonização da região do Extremo Sul de Santa Catarina. Nessa obra, ao analisar
os inventários post-mortem (1840-1890), explica que na vila de Sombrio,
que na época abarcava todo o sul da Província ao sul da atual Araranguá,
havia 26 escravos (Sprícigo, 2007, p.87). Na sequência, Pedro explica, ao seu
modo, como aconteceram as ondas imigratórias na região, e finaliza o relato
atentando para a magnificência da natureza em épocas passadas, quando o
barulho dos peixes na água era semelhante ao andar de uma tropa de gado.
A análise desse relato não se justifica para afiançar pelo selo da história
produzida na academia se o pronunciamento é verdadeiro ou não; como afirma Alessandro Portelli, “até mesmo erros, invenções e mentiras constituem,
à sua maneira, áreas onde se encontra a verdade” (Portelli, 1997, p.24). O
que justifica a dessacralização das palavras do pescador é o entendimento
da necessidade da narrativa. As palavras de Pedro chamam atenção para um
passado vivido, um passado perdido; mas não perdido no tempo, pois pode
ser revivido a cada nova oportunidade em que um visitante peça por uma
história de como era a vida antigamente. Esse passado está perdido porque
o meio ambiente se transformou, foi degradado. Pedro, como tantos outros
entrevistados, vê a memória do passado paradisíaco devastada por diversos
fatores que transformaram as condições naturais da Lagoa de Sombrio. Por
esse motivo, tece uma narrativa que explicita as contradições entre passado
e presente, fornecendo um triste panorama aos seus ouvintes.
Seria ingenuidade imaginar que todos os pescadores veem os problemas da Lagoa da mesma forma, pois como indivíduos diferenciados, apropriam-se das estratégias mais diversas para tentar se adaptar às adversidades
impostas pela degradação. Esse é o caso de João da Silva Coelho, que depois
da retilinização do canal da Barrinha, teve o canal de ligação entre a Lagoa
de Sombrio e o Rio Mampituba trazido para perto de sua casa. “Eu já vi de
tudo aqui, já vi enchente de encher tudo d’água e vi seca das cobras virem
tomar água no rio. E aí, se quiserem arrumar aqui, de repente melhora, de
repente não, né?!” (Coelho, 2009).
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A degradação e suas causas
Ao tratar das causas da degradação, os pescadores são enfáticos e demonstram grande clareza no entendimento das características do meio natural. Entretanto, cada indivíduo fornece um apanhado de causas à degradação,
conforme a região da Lagoa onde reside, o que concede ao entrevistador
informações importantes para a compreensão “moral da história” em cada
entrevista (Alberti, 2006, p. 186).
Isso fica mais evidenciado nas descrições individuais sobre as transformações que ocorreram na Lagoa. Nesse caso, ao tratar das causas da
degradação, Pedro China enfatiza: “O que é da natureza não se mexe, como
se diz né?!” (Rosa, 2009). A preocupação com a preservação é diferente nas
palavras de José Marinho, que não é tão insistente quanto Pedro. “O que
a natureza fez, o que Deus fez, o que foi feito por Deus: a natureza, coisa
bonita e boa; o homem com certeza não quer estragar, quer melhorar. Mas,
às vezes acerta e às vezes erra”. José reconhece uma ordem superior à humana
ao designar para Deus a criação de uma natureza bonita e boa, mas endossa
também uma essência bondosa no homem, que em alguns momentos erra
ao querer melhorar aquilo que Deus lhe ofereceu.
No tocante às causas da degradação, uma das mais lembradas pelos interlocutores é a salinização. Importante deixar claro que todos os pescadores
afirmaram que a Lagoa sempre sofreu o processo de salinização, inclusive
antes da construção do canal da Barrinha (retilinização realizada a fim de
drenar os campos para a agricultura). Pedro Manoel da Rosa fez questão de
explicar como a Lagoa se torna salgada:
Para salgar a lagoa é assim ó. Da estatura que está nossa lagoa agora, se
ela só baixar mais um pouco ai ela fica no limite do mar. Ela não baixa
mais que aquilo ali, ai dá o [vento] Sul a água salgada vem pra lagoa, dá
o Nordeste ela desce, fica naquele balanço assim, ela e o mar. Quando ela
salga, bem salgada mesmo, ai até aquelas urtigas do mar vem. E tem uma
lição quando o mês de julho salgou em outubro dá camarão, ai dá bastante
camarão, em outubro. Não salgou a lagoa o camarão não cresce, pois vocês
sabem que o camarão se cria na lagoa, mas não cresce sem salgar a água,
ai ele fica todo pequeninho, e o camarão é a pesca que mais dá dinheiro
pro pescador (Rosa, 2009).
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Amilton da Rosa Teixeira complementa a explicação de Pedro ao enfatizar que “entrou a água salgada por causa do desnível da água, que baixou”
(Teixeira, 2009). O que pode ser compreendido é que, na visão do pescador, com a construção do canal da Barrinha em linha reta, a vazão de água
aumentou e o nível da Lagoa teria diminuído, favorecendo assim a entrada
da água salgada.
Pedro Manoel da Rosa, especificamente sobre a retilinização dos canais, deixa bem claro que “(...) queriam fazer campo no Sombrio, por isso
trouxeram as dragas e fizeram reto”. Logo adiante, o pescador também dá
sua opinião sobre as causas do assoreamento, “o rio ficou direto e por isso
vi desbarrancando” (Rosa, 2009). A necessidade de drenagem dos campos
alagadiços para fins pecuários e agrícolas foi igualmente explanada pelo
engenheiro agrônomo Carlos A. Z. Mendes (2009).
José Raupp dos Santos fornece mais detalhes sobre como a memória
coletiva evidencia esse fato:
[...] me disseram alguém, eu não vou condenar, que foi a exploração de
terra turfa, próximo a Araranguá, lá numa fazenda lá. Pra explorar um lodo
oleoso pra queimar lajota em Criciúma, então que com muita influencia
de políticos, essa gente grande que manda, né?! Eles fizeram isso daí pra
escoamento das águas, para baixar as águas lá em cima, para poder tirar
esse lodo turfa para queimar lajota. Tá tudo bem, eles tão trabalhando,
não tão roubando, só que na fauna e na flora, na natureza, o que hoje tá
acontecendo eu posso dizer sem medo de errar, isso daí foi um grande
fracasso pra nós pescador pobre que vivemos aqui (Santos, 2009).

No que se refere ao tema poluição, é observado que este gera opiniões
distintas, pois o termo pode ser apropriado de diversas maneiras.
João da Silva Coelho explica que, “se é que tem [poluição] é lá pra
cima, lá de Sombrio. Aqui não dá pra se queixar, mas a gente coopera com
a limpeza. Podes ver, tu olha ai ó, coisa linda, tá bonito!” (Coelho, 2009).
Nesse caso, apenas o lixo é visto como elemento poluente, e João, morador
da Barrinha, ainda faz questão de destacar que na localidade todos estão
engajados em manter o local limpo, diferente da população de Sombrio,
na parte norte da Lagoa. A mesma percepção é compartilhada por Amilton
da Rosa Teixeira. O pescador assegura que, “dentro da sua área”, toma os
cuidados devidos com o lixo. “A respeito da preservação da lagoa nós temos
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que ter muito cuidado com o lixo, né?! Então aqui dentro da nossa área a
gente coloca os tonéis de lixo pro pessoal colocar o que é lixo no lixo, né”
(Teixeira, 2009).
Aldir Souza Pereira destaca que “a lagoa tá muito poluída, devido ao
nosso Rio da Laje. É que tem granja lá pra cima e quando eles soltam aquela
água vem muito lodo junto e vem entupindo tudo no canal, já formou uma
coroa [banco] de areia na saída [foz] do rio” (Pereira, 2009). Essa “coroa de
areia” referida pelo pescador da parte norte é resultado do assoreamento na
foz do Rio da Laje, da colmatação (característica do corpo lacustre citada
anteriormente) e da aglutinação de sedimentos ao redor das raízes da gramínea Brachiaria radicans. O potencial invasivo da gramínea africana foi
percebido na parte sul da Lagoa, “a brachiaria veio do Sombrio para cá com
uma chuvarada. De um pezinho tá tomando conta. Só toma conta da Lagoa,
é uma praga” (Rosa, 2009).
Nas idas e vindas entre passado e presente, Pedro tenta deixar claro que
agora “tudo ficou com regulamento”, no entanto entrega – “mas o pescador
vocês sabem com é!” – que mesmo a classe dos pescadores artesanais não é
tão coesa quanto ele gostaria que fosse (Rosa, 2009). Depois de realçar essa
situação, arremete contra aqueles que no seu entender são os maiores causadores dos tormentos da pesca, os pescadores de fora, que não têm licença
para pescar na Lagoa de Sombrio. Sobre as práticas dos pescadores de fora,
Pedro explica que a mais perigosa é o “batuque” ou “batimento”.
O batimento é assim: aqui assim tem um “margotão” [cardume] de peixe
no juncal, ali, então eles pegam e fazem o cerco com a rede, por fora do
cardume, e depois entram para dentro e descascam o cacete na água. Pros
peixes se assustar, e aí tudo enganchar na rede. Esse é o cerco de batuque,
como se diz, e isso é proibido, né?! Daí o peixe que tem ali eles tiram, e o
que escapa não quer mais nem saber dessa distância de água (Rosa, 2009).

Pedro ainda esclarece que normalmente esses pescadores utilizam redes
“miudeiras”, com malhas inferiores às permitidas por lei, o que gera o problema da diminuição da ictiofauna. Para diferenciar os pescadores associados
às Colônias, reitera: “pescador que é pescador sabe pescar, larga o miudinho
para ter peixe sempre” (Rosa, 2009). Parece legítimo para o morador do
Morro dos Macacos que a definição “pescador” recaia sobre aquele que
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corretamente se adaptou às novas condições impostas pela legislação, pois
essas condições estão diretamente ligadas ao mantenimento da coletividade.
Na percepção dos pescadores da parte norte da Lagoa, além do problema da utilização de meios ilegais pelos pescadores descredenciados, práticas
insustentáveis continuam sendo realizadas pelos pescadores da parte sul,
“vem diminuindo o peixe na Lagoa de Sombrio por aquele problema lá na
Barrinha, o pessoal cercam lá com rede e não entra o peixe do mar pra nós.
E eles não dão bola pra isso, até inclusive está difícil de a gente sobreviver
da pesca por causa disso aí!” (Pereira, 2009). Aldir tenta trazer em números
a quantidade de pessoas que vivem da pesca atualmente – “tem umas 200
pessoas que vivem da pesca ao redor da lagoa, fora o pessoal de fora que entra
clandestino” – com o intuito de deixar claro que são poucas (Pereira, 2009).
Nesse ponto, além de deixar evidente a prática dos pescadores da parte sul
de concentrarem suas redes de pesca no início do canal da Barrinha, define
a polarização entre as partes sul e norte, em que o norte é acusado pelo sul
de ser poluidor sendo que, por sua vez, a parte norte acusa o sul de práticas
insustentáveis de pesca no canal da Barrinha.
Após a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental nos anos de 1998
e 2005, ficou evidente que a agricultura realizada às margens da lagoa era
altamente impactante. Desde 2005, por determinação judicial, o cultivo às
margens da Lagoa de Sombrio foi proibido. José Marinho explica a visão
dos pescadores sobre a agricultura:
Nós pescadores não somos contra a agricultura, a agricultura traz riqueza.
Mas tudo tem limite, né?! A agricultura avançou sobre a lagoa, foram roçando ali no junco, tudo bem que com ordem do Promotor de Sombrio
os rizicultores pararam de plantar, mas os ductos tão lá ainda e a terra eles
não devolvem (Santos, 2009).

O fechamento do canal da Barrinha até a realização do Estudo de
Impacto Ambiental de 2005 era fortemente defendido como alternativa
para aumentar a lâmina d’água da Lagoa. José Raupp dos Santos (presidente
da Colônia de Pescadores) explica o que poderia acontecer se o canal fosse
realmente fechado:
O canal da Barrinha não pode ser fechado. O nosso pescador ele não tem
leitura, mas ele é inteligente, por uma obra de Deus ele é inteligente, ele
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tem muito conhecimento do setor pesqueiro. Ele sabe, como nós sabemos,
e eu como presidente de colônia, que se fizer essa barragem para levantar
água eu vou citar três coisas que vão acontecer: as enchentes vão ser mais
fortes, por que a lagoa também é reservatório da água da chuva; se fechar
não entra peixe de água salgada, também a água do mar não ‘limpa’ mais
a lagoa; e a Brachiaria toma conta de um jeito só (Santos, 2009).

A incerteza do futuro
Em diversos momentos das entrevistas, um tom fatalista tomava conta
dos pescadores. As falas que inicialmente pareciam violar a memória da
fartura na Lagoa, ao longo das narrativas eram consideradas como veículo
para divulgar uma degradação que se entendia para além do meio físico.
A resistência às perguntas transforma-se em vontade de falar. Durante a
ressignificação do passado, os pescadores perceberam que não eram as
perguntas que realmente violentavam “aquele” passado, e sim a degradação ambiental que atacava o passado de abundância que “teima” em não
se deixar abalar.
A relação entre o mar e a Lagoa de Sombrio nos relatos dos pescadores
é de extrema importância, tanto para a conservação da lagoa quanto para a
entrada de peixes de água salgada no corpo lacustre. Pedro Manoel da Rosa
explica que “quando salga a lagoa o peixe vem do mar, mas mesmo assim,
[hoje] é difícil vir peixe” e “a conservação da Lagoa do Sombrio é a água do
mar entrar pela Barrinha, se fechar a Barra poluía a água de vereda [muito
rápido], por que vira tudo um limo” (Rosa, 2009).
Entretanto, é perceptível para José Raupp dos Santos que algumas medidas devem ser tomadas quanto às retilinizações dos canais de escoamento:
[...] um estreitamento do canal da barrinha pode ajudar a aumentar o nível
da lagoa, porque antes não passavam duas canoas uma do lado da outra,
tinha que esperar uma folga pra passar, e agora são vinte metros de canal,
isso é falha humana, mas a gente pode melhorar (Santos, 2009).

Aldir Souza Pereira afirma que, se o problema persistir, as condições de
subsistência dos pescadores, principalmente os da parte norte, continuarão
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cada vez mais comprometidas: “hoje em dia não tem mais como viver da
pesca, a não ser que o pessoal dê um jeito lá na Barra” (Pereira, 2009).
Outra característica que compromete a subsistência é a pesca predatória, que utiliza métodos insustentáveis para capturar o máximo de peixes
e direcioná-los ao mercado regional. Aldir Souza Pereira explica que “tem
gente que vem de fora com rede malha 5 ou 6 que é proibido, e levam tudo”
(Pereira, 2009). Para evitar essa prática, Pedro China enfatiza que todos os
cinco municípios (Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa do Sul, São João
do Sul e Passo de Torres) “tem que fiscalizar a lagoa, porque do jeito que
está a lagoa não se pode mais viver só da pesca. As prefeituras tinham que
cuidar disso, todas juntas, porque a Lagoa tá em todos os municípios” (Rosa,
2009). Em diversos momentos da entrevista, retoma o tema da fiscalização
intermunicipal. O presidente da Colônia de Pesca de São João do Sul, José
Marinho, insiste na designação de um fiscal por município para vistoriar o
material de pesca e a licença dos pescadores:
Se não tiver farda o povo não tem medo. A fiscalização tem que ser municipalizada, porque a gente sabe que acabar com a lagoa é acabar com o
emprego, e pra que ser pescador se não tem peixe? Aqui em São João do
Sul são mais ou menos 140 famílias dependendo da pesca. E o que esse
povo vai fazer, não dá pra viver de ajudinha da prefeitura e cesta básica,
tem que ter a lagoa pra pescar (Santos, 2009).

A falta de regulação, aliada à pesca predatória, pode ser considerada
como a principal reponsável pelo maior problema que uma colônia de pesca
pode enfrentar, que é a diminuição da quantidade de pescadores artesanais.
Antes um pescador podia sustentar uma família com a pesca, hoje já não
pode mais. E o maior problema é quando colocam redes lá na boca do rio
[Mampituba], abaixo do nível do rio um metro, aí se ia passar 500 quilos
de peixe passa 50kg. Sem contar que diminuiu muito o numero de peixes,
hoje já não tem mais traíra da grande (Santos, 2009).

A desarticulação sociocultural dos pescadores encontra maior obstáculo
nas dificuldades de subsistência. Aldir Souza Pereira expõe: “os meus filhos
não quiseram ser pescadores” (Pereira, 2009). José Raupp dos Santos explica
que espera que a situação melhore, mas acertadamente percebe que a situ-
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ação da Lagoa de Sombrio é crítica e reconhece as ambiguidades e disputas
contidas no debate pela sua preservação.
Eu acredito assim, quem não é visto não é lembrado. Para saberem da
insatisfação das coisas erradas, eu acho que nós pescadores e presidentes
de colônias temos que manifestar a nossa insatisfação das coisas erradas
que nós estamos vendo. Porque eles [as autoridades] não vão adivinhar
que nós estamos nessa ruim ai!.
(...)

O papel institucional de José Marinho como líder da Colônia de
Pescadores é marcante nesse pronunciamento. Para o presidente, os pescadores devem se manifestar para divulgar seu descontentamento para que as
autoridades possam ajudá-los, do contrário, dá a entender que estas não se
mobilizariam por conta própria. Ainda, expressa um misto de gratidão e
contentamento pela iniciativa dos pesquisadores de realizar as entrevistas,
entretanto reitera ao final a necessidade da agência dos pescadores.
Em virtude das diferentes formas de adaptação ao processo, alguns
pescadores se beneficiaram das transformações no meio ambiente, como foi
o caso de Amilton da Rosa Teixeira, que instalou um restaurante no canal
da Barrinha, de onde seus clientes podem ver a Lagoa e fazer passeios de
barco até o Morro dos Macacos. Segundo ele, o canal deve ficar “como ta...
Ele foi feito como era antes e tem que continuar, né?! Tem que continuar”
(Teixeira, 2009). A memória do pescador sobre o passado, diferente da
dos outros pescadores, não é idealizada, para Amilton, a “época de ouro”
é essa, “hoje nos temos a pesca do camarão, do siri e da tainha que dá um
desenvolvimento muito bom, antes era mais o peixe de água doce como
a traíra, o bagre e o cará, mas em termos de arrecadação hoje ta melhor”
(Teixeira, 2009).
A busca pela produção agrícola para segurança alimentar não é mais
percebida pelos pescadores como uma necessidade, o abastecimento local
e regional de peixes tornou-se o foco também dos pescadores artesanais da
Lagoa de Sombrio. Como afirma João da Silva Coelho, “pro pescador sobreviver o peixe tem que ter comércio!” (Coelho, 2009).
Os contrastes entre o passado de abundância e o presente de dificuldades durante as entrevistas era constantemente evocado:

74

LOPES Alfredo Ricardo Silva; NODARI Eunice Sueli. “O que é da natureza não se mexe”: memória e degradação...

Eu acho que o tinha pra falar eu já falei, só que a gente lamenta muito,
do jeito que as coisas estão hoje, porque se criar aqui do jeito que eu me
criei, pegava 50 tainha de três ou 4 quilos e naquele tempo não tinha nem
pra quem vender. Mas era muita fartura de peixe, diferente de hoje que
trabalha o dia todo para pegar uma tainha ou duas, quando pega. Então a
gente lamenta muito, é claro que aumentou muito o povo. Mas se a gente
cuidar da nossa lagoa e as autoridades nos ajudarem, e eu acho que não tá
tão difícil (Santos, 2009).

Na fala de José Marinho, observa-se o crescimento populacional ocorrido depois da década de 1970 como fator preponderante para a degradação
da Lagoa. Como foi anteriormente evidenciado, o crescimento da cidade
de Sombrio acarretou um aumento na quantidade de esgoto despejada na
Lagoa. Apesar do descontentamento, o presidente da Colônia de Pesca de
São João do Sul explica que se as autoridades auxiliassem os pescadores, não
seria tão difícil cuidar da lagoa. Esse posicionamento marca a estratégia de
José Marinho durante toda a entrevista. Mesmo destacando continuamente
os pontos que levaram à degradação, busca evidenciar que com apoio das
autoridades a situação poderia ser revertida.
Para finalizar seu relato, José Marinho enfatiza: “eu da minha parte quero
o bem de todos, não quero o bem de três ou quatro, quero o bem de todos.
Eu quero que todos nós estejamos unidos, na paz de Jesus Cristo conforme
determina a Bíblia Sagrada” (Santos, 2009). A fala do pescador soa como uma
oração, uma súplica pela graça divina para estabelecer o bem entre todos.
Pedro Manoel da Rosa não utiliza a mesma estratégia de José Marinho
para encerrar sua entrevista. Muito menos político, usa toda sua vivência e
conhecimento para avalizar seu posicionamento. Uma ideia que, da mesma
forma que algumas das suas histórias, pode não ter um final feliz: “pela minha
experiência o que eu tô vendo disso daí, vai chegar uma época que nem pra
pegar pra comer não vai ter” (Rosa, 2009).

Qual o final dessa história?
Este trabalho não almeja, e nem pode, oferecer um “final da história”
referente à situação da Lagoa de Sombrio. Inicialmente pelo fato de o co-
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nhecimento histórico ser, como afirmou E. P.Thompson, seletivo, provisório
e incompleto (1981). Em segundo lugar, pelo motivo de que a história da
degradação ou da conservação da Lagoa de Sombrio ainda não terminou,
pois, apesar da crescente mobilização em nível social, as estratégias políticas
para recuperar o manancial ainda não são representativas.
As inquietações que conduziram a pesquisa surgiram de uma problemática marcada pela preocupação com a falta de conhecimento da população em
geral sobre as atuais condições do manancial. A construção da BR-101, no início da década de setenta, inaugurou um processo de desenvolvimento regional
que trazia a região do extremo sul catarinense para a economia de mercado.
Nessa dinâmica, tanto o meio natural quanto os seres humanos são
“transformados” em mercadoria, em recursos. A Lagoa de Sombrio, antes
direcionada à coletividade, passa a ser encarada como um recurso com
potencialidade econômica, que deveria ser racionalmente utilizado para
dinamizar a economia da região.
A modernização chegou ao extremo sul catarinense, e com ela as
consequências da falta de planejamento ambiental. As retilinizações dos
sangradouros, inicialmente construídos para drenagem das áreas alagadiças,
possibilitaram uma série de intervenções agrícolas e extrativistas ao redor
dos corpos hídricos. Também deve ser salientado que a diminuição do nível
da lâmina d’água é tida como resultado dessa implementação, pois com a
construção dos canais em linha reta, a vazão d’água aumentou.
Como aponta a História Ambiental, as características do meio devem
ser levadas em consideração para se entender melhor o encadeamento de
acontecimentos. A colmatação é um processo que acomete os corpos lacustres
litorâneos do extremo sul catarinense. A natural aglutinação de sedimentos
no fundo e nas bordas dos mananciais, nesse caso, foi potencializada pelo
aumento da vazão da água, que por sua vez propiciou o avanço do assoreamento nos locais onde a mata ciliar foi devastada.
Entretanto, a construção do canal da Barrinha, que liga a Lagoa do
Sombrio ao Rio Mampituba, não trouxe só consequências ambientalmente
desastrosas. Ao permitir um maior volume de entrada da água salgada trazida pelo vento sul, a quantidade dos peixes marinhos encontrados na Lagoa
aumentou. A dinâmica de entrada e saída da água do mar também é vista
pelos pescadores como positiva para a oxigenação d’água e a dispersão de
materiais poluentes.
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Como destaca William Cronon, natureza e cultura não podem ser vistas
como elementos estáticos (Cronon, 1993). Entretanto, no caso da Lagoa de
Sombrio, a transformação do meio ocorreu numa escala diferente da escala
do tempo natural. As alterações nas características do ambiente submeteram
tanto os seres humanos quanto os animais e plantas às novas relações com o
entorno, produzindo um novo arranjo social. Como ficou evidente na fala
dos entrevistados, a desarticulação social, econômica e cultural das populações tradicionais aconteceu em razão da profunda relação que esse grupo
tinha com o meio ambiente para produzir sua subsistência.
Convém destacar que a degradação não foi o único fator a produzir a
desarticulação cultural da população tradicional localizada nas proximidades da Lagoa. A sociedade também se transformou ao longo desse período.
A cultura de massas popularizou-se e, até certo ponto, tornou mais fácil
a obtenção de bens de consumo que antes não estavam disponíveis na região. A dinâmica alimentar, por exemplo, foi drasticamente transformada
com a proliferação dos supermercados e mercados regionais. A segurança
alimentar pautada na produção própria deu lugar ao consumo regulado
pela compra.
A degradação que incidiu sobre a Lagoa modificou a natureza das
transformações que ocorriam no manancial. A pesca predatória, antes vista
simplesmente como padrão desviante, passou a padrão constante e concorrente, dessa forma também geradora da falta de peixes. A variação das práticas
de subsistência deve ser observada, pois antes da inserção da economia de
mercado, a segurança alimentar estava ligada à natureza policultora das propriedades, onde práticas agrícolas e pecuárias de alguma forma completavam
as conexões entre os indivíduos e sua subsistência.
A situação dos pescadores localizados na parte sul da Lagoa é emblemática. A construção do canal da Barrinha e a retilinização por ele produzida
possibilitaram que a água do mar entrasse mais facilmente na Lagoa, com
isso, a salinização da parte sul, que antes era esporádica, tornou-se mais
frequente, e uma nova gama de espécies passou a ser encontrada com mais
intensidade, como é o caso do camarão. O alto valor de mercado desse
crustáceo modificou a percepção econômica dos pescadores, que passaram
a atender as demandas dos mercados regionais.
Ainda se deve considerar que nem todos os indivíduos ligados à pesca
estabelecidos na parte sul da Lagoa “migraram” para esse modelo econômico.
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Se isso realmente fosse possível, a degradação da Lagoa não seria vista pela
maioria dos pescadores da parte sul como negativa.
Os atuais debates sobre a preservação da Lagoa estão relacionados às
primeiras questões levantadas em meados da década de 1990. O ponto
central das discussões ainda é o reduzido volume da lâmina d’água, que
parece constantemente esvair-se. A primeira resposta a essa situação foi o
trancamento ou barramento do canal da Barrinha, encontrado em diversos
periódicos também como “fechamento”. A questão parece ter sido rapidamente transformada em barramento, o fechamento completo era incabível
ao manancial. Uma análise preliminar (1998) e um EIA (2005) foram produzidos para avaliar as consequências dessa ação.
O resultado demonstrou que o barramento produziria mais ações
negativas que positivas, dado o nível de degradação que a Lagoa já havia
atingido. O amadurecimento das mobilizações sociais em relação às demandas ambientais no extremo sul catarinense também veio como resultado do
processo de percepção da degradação da Lagoa de Sombrio. O barramento,
antes visto como solução ideal, passou a ser considerado nocivo ao meio,
pois a dinâmica de entrada da água do mar, facilmente percebida pelos
pescadores, também foi constatada pelos pesquisadores em 2005. Esse
processo foi considerado positivo para o manancial, pois apesar de tornar
a água mais salobra na parte sul, colabora para a dispersão dos sedimentos
jogados na Lagoa.
A memória dos pescadores sobre o processo de degradação da Lagoa
de Sombrio oferece um rico apanhado da percepção sobre a paisagem e suas
transformações. As primeiras discussões e os primeiros estudos sobre a recuperação da Lagoa não levaram em consideração o conhecimento tradicional
que esses indivíduos têm para oferecer. Os ciclos da lagoa, a entrada do vento,
a entrada de água do mar são informações que surgiram após o intercâmbio
de conhecimentos entre pesquisadores e pescadores.
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Resumo: Este artigo analisa as percepções de pescadores tradicionais que vivenciaram a
degradação da Lagoa de Sombrio, no Extremo Sul de Santa Catarina, de 1960 a 2010. Esse
manancial, que já foi considerado o maior corpo de água doce do estado catarinense, vem
sofrendo um processo de antropização que foi potencializado pelas próprias características
do meio e culminou na sua degradação, na diminuição da ictiofauna, no encolhimento das
margens e na diminuição da lâmina d’água. Dessa forma, em virtude da dependência dos
recursos oriundos do meio natural, a degradação do manancial produziu a desarticulação da
subsistência da maioria dos pescadores da Lagoa de Sombrio.
Palavras-chave: história ambiental, memória, degradação ambiental, Lagoa de Sombrio.
“What is from nature is untouchable”: Memory and Environmental degradation at the
Sombrio Lagoon-SC (1960-2010)
Abstract: This paper analyzes traditional fishermen perceptions, who lived Sombrio Lagoon’s
degradation, in the southern part of Santa Catarina state, from 1960 to 2010. This wellspring,
that was considered the largest freshwater body in Santa Catarina, has been suffering an antropization process that raised by its own characteristics and led to decreased fish populations,
shrunken margins and reduction of water depth. In this context, besides interviews, a lot of
sources were used: Environmental Impact Researches, iconography, memorialistic books
and interdisciplinary bibliography. Thus, because of the dependence on environmental
resources, the wellspring degradation produced an subsistence disarticulation to majority of
the traditional fishermen at Sombrio Lagoon.
Keywords: Environmental History; Memory; Environmental Degradation; Sombrio Lagoon.
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Avanço no Uso de Agrotóxicos e das Intoxicações Humanas em
Santa Catarina
Increase of the Pesticides Utilization and of the Human poisonness in Santa Catarina State
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Resumo
O trabalho tem como objetivo analisar o processo histórico do uso de agrotóxicos no Estado de
Santa Catarina a partir da década de 1950, quando eram praticamente desconhecidos, até o
inicio do século XXI, passando pelo crescimento acelerado no período de 1970 a 1990. A
abordagem e a metodologia utilizadas são as da História Ambiental, com a interpretação de
documentos oficiais: Censos Agropecuários do IBGE, Sínteses Anuais da Agricultura do ICEPA,
Relatórios de Atividades da ACARESC e Estatísticas do CIT/SC referentes ao número de
intoxicados (geral e por gênero) e de óbitos no período 1986 a 2008. A importância do estudo se
justifica, porque propicia maior entendimento das conseqüências das intoxicações para os
humanos e o meio ambiente. Os resultados indicaram que o uso de agrotóxicos no Estado se
intensificou a partir de 1970 e que, paralelamente, houve um incremento no número de
intoxicações (133 em 1986; 1101 em 2008) e de óbitos (7 em 1986; 19 em 2008) causados por
agrotóxicos.
Palavras-chave: Extensão rural, óbito por agrotóxico, história ambiental, riscos à saúde humana.
Abstract
This work aims to analyze the historical process of the use of pesticides in the State of Santa
Catarina, Brazil, since the 1950s, when these chemicals were practically unknown, up to the
beginning of the XXI century, being the fast growth period, the years from 1970 to 1990. The
approach and methodology used was common to the field of the Environmental History, and
involve the analysis of governmental sources like the agricultural census (IBGE), reports of ICEPA
and ACARESC and statistics of the CIT/SC, body in charge to register the number of poisoned
people since 1986. The importance of this study is justifiable mainly because shed light to a better
understanding of the consequences of intoxications both to humans and the environment. The
results showed that the use of pesticides was intensified after 1970s and, in parallel, the number
of human intoxications caused by pesticides increased from 133 in 1986 to 1101 in 2008, and the
number of deaths from 7 in 1986 to 19 in 2008.
Keywords: Rural extension, death by pesticide, environmental history, human health risks.
Introdução
Existem diferentes estudos sobre agrotóxicos nos seus reflexos nocivos à saúde humana, na sua
utilização na agricultura, seus efeitos negativos no meio ambiente, entre outros. Entretanto na
área da Historia Ambiental este tema não foi abordado ainda de forma analítica e crítica, a não
ser no trabalho de conclusão de curso História de Miguel Mundstock Xavier de Carvalho, 2004.
Uma das principais premissas da Historia Ambiental é aprofundar o entendimento de como “os
seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, inversamente,
como eles afetaram esse ambiente e com que resultados (WORSTER, 1991, p. 199). No
presente trabalho será analisado, principalmente, o segundo aspecto, aliado a saúde humana,
devido ao avanço na detecção das intoxicações causadas por agrotóxicos.
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A discussão do uso de agrotóxicos em Santa Catarina está ligada diretamente à história da
extensão rural e as suas instituições. No ano de 1957 foi criada a ACARESC, que se caracterizava
como uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito jurídico privado, cujos recursos provinham
das prefeituras conveniadas, do governo estadual e do governo federal. Em 1977 os técnicos já
atuavam em 97% dos municípios (OLINGER, 1996, p.280). Desde o 1 º Relatório de Atividades da
ACARESC, de 1957, é relatado que os agrotóxicos já eram usados em Santa Catarina. Os técnicos
da ACARESC atuavam em projetos, entre eles o de “Defesa Vegetal”, no qual se encontra
referências ao uso de agrotóxicos. Inicialmente era feita uma descrição das "pragas" que apareciam
nas culturas do milho, da batatinha, mandioca, arroz, trigo, videira, entre outras. A seguir eram
indicados os métodos de controle. Em muitos cultivos, segundo o referido relatório, o controle seria
conseguido apenas com a rotação de culturas, o emprego de sementes selecionadas ou adubação.
Para a maioria dos casos era recomendado a "pulverização", o "polvilhamento" ou a "erradicação",
mas não estão indicados quais os produtos usados, exceto para o arroz onde era indicado o
polvilhamento com hexacloro benzeno (BHC) 1,5% (ACARESC, 1957).
O censo agropecuário do IBGE do ano de 1975 passa a mostrar o número de estabelecimentos
informantes, que permite constatar como o uso de agrotóxicos tinha se disseminado em Santa
Catarina nos últimos anos. Dos 206.505 estabelecimentos ou propriedades rurais 180 mil (87%)
declararam usar "defensivo" "animal" ou "vegetal". Pode-se inferir que a ação da extensão rural
no Estado contribuiu significativamente para o aumento tão brutal do uso de agrotóxicos,
comparativamente ao Censo de 1950. É importante mencionar também que, pela primeira vez
nos censos agropecuários do IBGE, o termo "defensivo" é utilizado (IBGE, 1975, p. 26),
posteriormente substituído por agrotóxico, apesar de continuar sendo utilizado até hoje pela
Industria do setor ou por seus defensores.
A exceção dos censos agropecuários e de poucos levantamentos feitos até então, é somente em
1984, com a criação do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina (CIT/SC) junto ao
Hospital Universitário da UFSC, mais tarde conveniado com a Secretaria de Estado da Saúde,
que foi iniciado o controle mais sistemático dos casos de intoxicação e morte associados aos
agrotóxicos, no âmbito estadual.
Metodologia
A abordagem e a metodologia utilizada é a da História Ambiental, que “rejeita a suposição comum
de que a experiência humana tem sido isenta de constrangimentos naturais, que as pessoas são
uma espécie separada e singularmente especial, que as conseqüências ecológicas de nossos feitos
passados podem ser ignorados” (WORSTER, 2003, p. 24). As fontes utilizadas neste trabalho são
compostas pelos Censos Agropecuários do IBGE, Sínteses Anuais da Agricultura do ICEPA,
Relatórios de Atividades da ACARESC, além das Estatísticas do CIT/SC, estas referentes ao
número de intoxicados em geral, por gênero (sexo) e o número de óbitos no período de 1986 a
2008. A pesquisa abrange o Estado de Santa Catarina com maior ênfase a zona rural, que é a área
de atuação da extensão rural praticada pela ACARESC, depois pela EPAGRI. Os documentos
foram coletados na Biblioteca da EPAGRI, Biblioteca do ICEPA, no IBGE localizados em
Florianópolis. Os dados do CIT/SC foram coletados na sua sede no Hospital Universitário e no
endereço www.cit.sc.gov.br. A presente análise envolveu a evolução das intoxicações, discriminadas
por sexo, e do número de óbitos, ambos causados por agrotóxicos.
Resultados e discussões
A análise dos dados fornecidos pelo CIT/SC, período de 1986 a 2008 demonstra o crescimento de
intoxicações por agrotóxicos em SC. Há que se levar em consideração que nos primeiros anos de
funcionamento a abrangência do CIT era pequena e, gradativamente, foi se ampliando,
caracterizando-se atualmente como centro de referência estadual.
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Pode-se constatar que a partir do ano 2000 (Figura 1), a taxa de aumento do número de pessoas
intoxicadas é maior. Além disso, o número de pessoas do sexo feminino intoxicadas por
agrotóxicos (572 e 614, em 2007 e 2008, respectivamente) passou a ser maior que as do sexo
masculino (460 e 485, em 2007 e 2008, respectivamente), resultado que merece investigação
posterior.

FIGURA 1. Evolução do número de intoxicações no Estado de Santa Catarina, por sexo, no
período 1986 a 2008. Fonte: CIT/SC
Os dados revelam que o número de óbitos (Figura 2) também está crescendo, mas mais
lentamente que o número de intoxicações. Contudo, tanto o número de intoxicações quanto o
número de óbitos, seguramente estão sub-estimados, pois só eram registrados os casos em que
os profissionais da área da saúde entravam em contato com o CIT para obter informações
complementares do produto e dos sintomas.

FIGURA 2. Evolução do número de óbitos causados por agrotóxicos em SC, no período de 1986
a 2008. Fonte: CIT/SC
Além dos dados coletados pelo CIT/SC, existem outros estudos sobre o uso de agrotóxicos como
o realizado em 1990 pela EMATER-SC/ACARESC que envolveu 7.597 agricultores, que recebiam
orientação sobre manejo de agrotóxicos da fumageiras (32,9%) e da extensão rural (28,1%), via
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ACARESC. Neste estudo, apenas 26,5% dos entrevistados utilizavam receituário agronômico e
38,4% abandonavam a embalagem na lavoura. Outros questionamentos aplicados no mesmo
estudo mostraram que 92% dos informantes consideravam o agrotóxico perigoso, mas mesmo
assim 57% aplicavam o produto sem equipamento de proteção individual. Os informantes
revelaram ainda que 84% deles já tinham sido intoxicados em decorrência da exposição durante
as pulverizações a campo. No mesmo documento consta que 201.706 estabelecimentos
“utilizavam alguma forma de agrotóxico no setor agrícola” (ICEPA, 1990/91, p.14-15). Os números
acima demonstraram a ausência das campanhas do sistema de extensão e das empresas
produtoras de agrotóxicos, bem como a negligência dos agricultores, quanto as medidas de
segurança no uso destes produtos. Tanto o incentivo quanto a falta de precaução no uso de
agrotóxicos constatado em SC, está plenamente de acordo com as receitas da revolução verde.
Das Sínteses Anuais da Agricultura do ICEPA que foram analisadas, referentes aos anos de 1976,
1977 e 1982 a 1990, apenas as Sínteses de 1985-88 apresentaram informações sobre as vendas
de agrotóxicos em Santa Catarina, mas sem outras considerações sobre o aumento ou
diminuição do uso dos produtos mais perigosos. A maior parte do item "agrotóxicos" (termo que
aparece nelas desde 1984) destas Sínteses é uma discussão das perspectivas e do
comportamento da indústria e das vendas de agrotóxicos no Brasil, com comentários sobre a
legislação federal e estadual e as preocupações nascentes na década de 1980 relacionadas aos
possíveis danos dos agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. No Relatório Anual da
ACARESC de 1984 aparece também o termo "agrotóxicos", e não está mais visível a idéia do uso
de insumos modernos como requisito necessário a melhoria de renda e de vida dos agricultores.
Aceita a ACARESC, desde então, que os agrotóxicos seriam um mal necessário e, quando
possível, deviam ser buscados métodos alternativos de controle de pragas, como indicado na
citação: “O emprego indiscriminado de agrotóxicos causa prejuízos às pessoas e ao meio
ambiente”. E entre as atividades de extensão constam entre outros: “orientações sobre o uso de
métodos alternativos para o controle de pragas; campanha de manejo de pragas; orientações aos
produtores e lideranças sobre os cuidados, riscos e importância do uso adequado dos produtos
fitossanitários” (ACARESC, 1984. p.21). As intoxicações podem ser evitados pelo uso de sistemas
agrícolas agroecológicos, já que nestes não se usa agrotóxicos.
Conclusões
Nos últimos 60 anos, a promoção do uso de agrotóxicos foi feita tanto pela industria quanto pelo
sistema oficial de extensão rural. Constata-se também, a falta de precaução e de segurança no
uso dos agrotóxicos pelos agricultores, possivelmente em decorrência da ausência de
informações técnicas a respeito dos afeitos adversos ao meio ambiente e das situações de risco à
saúde humana. Conseqüentemente, o número de intoxicações e de óbitos causados pelos
agrotóxicos, igualmente aumentou durante o período avaliado. Somente após os anos 1980s as
preocupações com os efeitos nocivos dos agrotóxicos passam a constar dos documentos oficiais,
mas sem o uso de medidas eficazes de evitar danos, pois as intoxicações humanas no mesmo
período foram crescentes.
Agradecimentos: Ao CNPq pelo apoio financeiro e ao CIT/SC pelos dados fornecidos.
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A floresta com araucárias:
percepções distintas nos séculos XIX e XX

Eunice Sueli Nodari1

Planícies se estendem a perder de vista, descortinando paisagens variadíssimas e
rasgando horizontes de dilatada amplidão. Alternam elas com vales risonhos, que adorna
a odorante e esbelta árvore do mate, enquanto lá no alto das serras negreja o verde-escuro
pinhal de copas arredondadas, imponente em seu silencio quase religioso à luz abafada,
onde erguem os braços ao céu, como em súplica muda, mil candelabros gigantes, formados
pelas esguias e possantes araucárias.2

A citação que inicia o texto datado do século XVII foi feita pelo padre Roque
Gonzales, S.J. (1576-1628), e talvez seja um dos primeiros relatos escritos que se tem
conhecimento sobre a floresta onde a araucária predomina. A partir do século XIX
são inúmeros os relatos registrados em obras sobre as florestas no Sul do Brasil, com
especial atençãoàs florestas com araucárias.
Os registros sobre as florestas, segundo Susan Place (2001, p. 1), “revelam
tanto sobre os seus autores quanto sobre as florestas,”e cada um deles representam, até
certo ponto, “a visão de mundo predominante no seu tempo e sua cultura, mas estas
percepções sobre a floresta tropical também são filtradas pelas lentes dos significados
criadas pelas experiências e crenças individuais.”
Os relatos escritos por europeus, que estiveram no Brasil, são fontes
importantes para que se tenha um melhor entendimento de como as florestas estavam
constituídas e de como eram percebidas. Os escritos são, em sua maioria, anotações
criteriosas feitas por cientistas, naturalistas, agrimensores, colonizadores, engenheiros,
artistas, ou simples curiosos pelo mundo tropical e subtropical, e que acabavam sendo
publicados na Europa. O teor da obra se transformava, muitas vezes, em material de
propaganda positiva ou negativa de um determinado país ou região.
1 - Doutora em História. Professora Associada do Departamento de História da Universidade Federal de Santa
Catarina. Atua no Programa de Pós-Graduação em História, onde é Coordenadora e no Programa de PósGraduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. E-mail: eunice.nodari@ufsc.br
2 - TESCHAUER, 2002, p. 87. O Pe. Roque Gonzalez atuou nas Missões Jesuíticas, entre o Paraguai e Brasil.
As suas anotações em relação à Floresta com Araucárias referem-se ao Rio Grande do Sul, e aconteceu entre os
anos de 1619 e 1626.
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As companhias colonizadoras, que atuavam no Brasil através de seus
proprietários ou agentes, sabiam da importância da natureza para os seus conterrâneos
europeus e faziam questão de descrevê-la, como o fez Hermann Bruno Otto Blumenau
(1819-1899).3 Em sua obra publicada para a divulgação das terras do Sul do Brasil,
que também serviu como um guia para futuros imigrantes, ele destaca a beleza das
florestas, mostrando acima de tudo a utilidade das mesmas para os colonos:
A beleza das florestas é arrebatadora e, em sua majestade, quase sufocante. [...] Além
de sua riqueza em madeira, as florestas oferecem outros vegetais úteis, que podem ser
coletados em maior ou menor escala. A variedade de árvores é tão numerosa, que uma vida
é curta demais para poder conhecê-las todas.[...] (Blumenau, 1850. p. 35-38).

Em relação à Floresta com Araucárias a referência específica foi sobre o
tamanho das mesmas, pois de acordo com Blumenau (1850, p. 39): “não se deve
imaginar que a floresta sul brasileira se compõe exclusivamente de arvores muito
grandes, excetuando-se as figueiras selvagens e as araucárias cujos troncos são às vezes
de uma altura e grossura monstruosas.”
Um dos primeiros relatos sobre as florestas no Sul do Brasil no século XIX é o
de Auguste de Saint-Hilaire (1779-1859), viajante francês que empreendeu viagens
pelo Paraná e Santa Catarina em 1820. Ao se referir aos Campos Gerais do Paraná
que percorreu, se manifestou afirmando: “esses campos constituem inegavelmente
uma das mais belas paisagens que já percorri desde que cheguei à América.” E
concluiu o seu comentário sobre a região afirmando que: “Até onde a vista pode
alcançar, descortinam-se extensas pastagens; pequenos capões onde sobressai a valiosa
e imponente araucária. Surgem aqui e ali nas baixadas, o tom carregado de sua
folhagem contrastando com o verde claro e viçoso do capinzal” (Saint-Hilaire, 1978,
p. 15-16).
Robert Ave-Lallemant (1812-1884), médico alemão de Lubeck, residiu
no Brasil por vários anos e em sua estadia visitou várias regiões. No ano de 1858
excursionou pelos três Estados do Sul, fazendo anotações das mais diversas sobre
a população, a fauna e a flora encontradas. Seguindo o padrão de inúmeros outros
viajantes, Ave-Lallemant publicou, em 1859, suas impressões sobre os locais
percorridos em dois volumes sob o título: Reise durch Sud-Brasilien im Jahre 1858.
Ave-Lallemant (1980, p. 58-59) era um apreciador da natureza do Sul do Brasil,4
descrevendo-a em toda a sua exuberância, como é o caso da região do Planalto de
Santa Catarina:
Colinas sucedem-se a colinas, uma costa relvada domina a outra, uma cadeia de serras
segue a outra; tudo é uma confusa terra de pasto, em cujas íngremes vertentes ressaltam
inúmeras massas de pedra-de-areia cobertas de liquens, ou tudo é coberto de densas matas
de araucárias. Neste planalto, essas vigorosas colunas vegetais sobem, aos milhões, de
profundos desfiladeiros e trepam as mais íngremes encostas até aos píncaros das empinadas
3 - Hermann Blumenau foi o fundador da colônia Blumenau, Santa Catarina em 1850. Antes de fazer a escolha
do local, ele percorreu inúmeras outras áreas e as descreveu com detalhes para conhecimento e atração de futuros
imigrantes.
4 - Robert Ave-Lallemant também visitou o Estado de Minas Gerais, mais especificamente a região do Mucuri,
onde, de acordo com Regina Horta Duarte, se encanta com a mata, mas segundo Ave-Lallemant esta não era
compatível com a vida humana. “Impenetrável para o homem”, seu encanto nada fazia além de atraí-lo para “o
laço das doenças”. In: Duarte, 2002, p. 283.
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coxilhas – floresta escura, silenciosa, grave, que eu poderia chamar com propriedade de
floresta negra. Só em baixo, nos misteriosos desfiladeiros, há ruído. Lá, entre o pinheiral,
escachoam fontes, murmuram regatos, espumam rios nos calhaus de arenito: assim nasce o
Pelotas, o verdadeiro Uruguai, já adiante chamado Uruguai-Mirim. [...]

Ave-Lallemant durante a sua travessia da floresta, sabia o quanto ela era distinta
da Floresta Negra, contudo também era sabedor da importância dessa comparação
para a atração de futuros imigrantes, através de uma identificação entre a sua pátria e
a futura. Uma das missões de Robert Ave-Lallemant, em suas viagens era a busca de
locais adequados para a instalação de futuras colônias alemãs, visitando assim núcleos
já estabelecidos e terras ainda não ocupadas.
Em sua passagem pelo Rio Grande do Sul as araucárias, novamente, chamaram
a sua atenção e o encantaram:
Com toda a majestade erguiam-se em torno de nós as princesas da floresta. Muitas,
das maiores, tinham sido abatidas e consumidas na construção de casas e em tábuas.
O vigoroso tronco mede, de diâmetro, três a quatro pés e mais, e sobe, em forma de
coluna, sem esgalhar, 50 a 70 pés de altura. (...) Enquanto os galhos horizontais partem
horizontalmente do tronco ou se dirigem ligeiramente para baixo, os galhos enfolhados
procuram o alto, de modo a que a árvore, por mais variado que seja o seu contorno, sempre
tem o aspecto de um grande candelabro (Avé-Lallemant, 1980, p. 220).

O conhecimento dos europeus em relação às florestas do Velho Mundo,
praticamente todas homogêneas, fazia com que, ao observarem as florestas tropicais
e subtropicais, como era o caso das araucárias, surgissem manifestações como a que
segue: “A grande impressão que me causaram foi ainda aumentada pelas elegantes
palmeiras que se erguem entre eles. Poderia dizer que debalde procuram as palmeiras
alcançar a altura das araucárias.” (Avé-Lallemant, 1980, p. 220-221).
Na década de 1870, Maximiliano Beschoren (1847-1887), natural da
Alemanha, agrimensor que havia sido contratado para fazer levantamentos
topográficos no Rio Grande do Sul, realiza inúmeras expedições ao interior do
Estado. Em suas andanças, com acampamentos no meio das matas, se encantou com
a região do Alto Uruguai:“A maior parte da floresta é de mato branco5, perto dos
campos e das florestas de araucárias nas elevações, formando ilhas dentro do extenso
mar de floresta de folha caduca. Como colunas de um templo, erguem-se os troncos
das araucárias em direção ao céu, e sobre ela abaúla-se o teto formado pela coroa de
folhas transparentes” (Beschoren, 1989. p, 104).
Pela descrição deduz-se que é uma área de Floresta Estacional Decidual,
contígua à Floresta com Araucárias (FOM), onde os pinheiros se destacam e são
comparados com “colunas de um templo”.
No século XIX, na tentativa de encontrar uma forma de pertencimento e de
relação com a pátria mãe, os imigrantes pensavam na natureza, a partir do modelo
conhecido por eles, e assim tentavam transformar e adaptar o que encontravam ao
que conheciam. Aprender sobre a terra significava pensar nela de forma familiar,
era esta a visão que os relatos publicados por cientistas ou viajantes tentavam passar
a seus leitores europeus. O exótico mundo tropical era referenciado, mas sempre
se tentava achar algum elo, como, por exemplo, lugares que pelo menos tivessem
5 - Mato branco era a floresta sem araucárias. A Floresta com Araucárias era chamada de Mata Preta.
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algumas semelhanças com o seu lar. No caso dos alemães a ideia de Heimat passava
pelo conceito de natureza, especialmente pelas florestas, pois talvez fosse a única
semelhança com a sua terra de origem, mesmo que de forma muito subliminar.
O contexto colonial desafiava a identidade dos colonos de diversas maneiras e era
importante a existência de sinais identitários para demarcação de seus espaços.
As descrições dos viajantes e dos primeiros naturalistas providenciam observações
sobre o meio ambiente nos primeiros tempos da colonização europeia e assim como as
mudanças que ocorreram através da intervenção humana. Para um uso adequado deste
tipo de fontes deve acontecer uma avaliação das habilidades de cada viajante como
naturalista, e para fazê-lo, às vezes, têm-se somente as evidencias de sua própria escrita.
Ademais, muitas vezes só podemos inferir a que comprometimentos ideológicos pessoas
como, por exemplo, Robert Ave-Lallemant e Maximiliano Beschoren ilustravam as
formas como viam a paisagem. O quanto eles quiseram promover uma região em
detrimento de outra, idealizando ou denegrindo o seu ambiente, pode ser feito através
da analise de outros textos. Além disso, tem-se o fato de que cada viajante visitou
somente uma pequena fração da região e, às vezes, “baseiam-se em uma única pessoa,
ou um fato solitário e os transformam em representativos de costumes comuns de toda
uma comunidade.” (Cronon, 1989, p. 6).
O engenheiro inglês Thomas P. Bigg-Wither (1845-1890) esteve no Estado
do Paraná, entre os anos de 1872 a 1875, como um dos membros da expedição
exploradora contratada pela empresa Paraná And Mato Grosso Survey Expedition
responsável por fazer a avaliação e também a demarcação do traçado do projeto
de construção de uma ferrovia que ligasse o Paraná ao Mato Grosso. A equipe era
composta de 16 engenheiros e 76 auxiliares, que foram divididos em quatro grupos.
A experiência foi relatada em textos e imagens por Thomas P. Bigg-Wither na obra
Pioneering in South Brazil: Three Years of Forest and a Prairie Life in the Province
of Parana, publicada em 1878 na Inglaterra e traduzida no Brasil em 1974. Entre
as regiões percorridas pela expedição encontravam-se vastas áreas de florestas com
araucárias e o autor se impressionou, entre outros aspectos, com a dimensão dos
pinheiros:
Havia muito poucas árvores de outra espécie que chegassem a altura do pinheiro.
Muitos deles tinham dimensões gigantescas, medindo de 20 a 22 pés de circunferência
na base e, fazendo um cálculo por alto, de 120 a 140 pés de altura, subindo reto e sem
ramificação até alguns pés próximas de seu ápice, onde se estendia uma copa abundante,
de galhos e folhas, com cerca de 35 a 40 pés de diâmetro. Visto a distância, oferecia efeito
muito curioso, dando a impressão de uma floresta de cogumelos. Eram os senhores do solo
na região, sendo considerados superiores aos do Báltico (Bigg-Wither, 1974, p. 73-74).

No decorrer da viagem do grupo inúmeras anotações foram feitas sobre os
caminhos percorridos e o que foi encontrado, especialmente, relacionado à flora e a
fauna. Como o público alvo da sua obra eram os europeus, principalmente ingleses, o
autor teve a preocupação em fazer descrições detalhadas como a que segue:
Embaixo dessa floresta de pinheiros crescia outra, de caráter inteiramente distinto.
Esta segunda, composta de árvores de crescimento mais tropical, juntamente com muitas
espécies de arbustos da família da murta, de palmeira delgadas e altas, samambaias gigantes
de vinte a trinta pés de altura e touceiras de bambu ou taquara. Uma confusão de cipós
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grandes e pequenos, suspensos em todas as direções, por entre os altos troncos e os longos
ramos. [...] Durante quase duas léguas nós vivemos nesse nosso beau ideal de uma floresta
subtropical brasileira(Bigg-Wither, 1974, p. 142).

Acampar no meio da floresta fazia parte da rotina da viagem de vários dos
viajantes, pois a maior parte das áreas tinha uma densa cobertura florestal e uma baixa
densidade de ocupação humana sedentária. Um dos acampamentos da expedição
Paraná And Mato Grosso Survey Expedition, foi retratado por Bigg-Wither de forma
estilizada, trazendo ao fundo uma floresta com araucárias e, como primeiro plano,
um exemplar da mesma, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Pinheiro Brasileiro (Araucaria Brasiliensis) – Acampamento do Grupo I à margem da floresta
de pinheiros. Fonte: BIGG-WITHER, Thomas P. Novo Caminho no Brasil Meridional: a Província do
Paraná, três anos de vida em suas florestas e campos - 1872/1875. Tradução de Temistocles Linhares. Rio de
Janeiro: J. Olympio, Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1974, p. 137.

126

Parte das áreas percorridas por Bigg-Wither no século XIX, também é
observada e descrita no início do século XX por John Muir (1838-1914), considerado
o “pai dos parques nacionais” dos Estados Unidos e nominado por muitos como
um dos seus maiores conservacionistas e naturalistas. Em sua viagem ao Brasil, em
1911, acalentava entre os seus sonhos conhecer as Florestas com Araucárias, das
quais já havia ouvido falar e tinha visto em duas fotografias (Muir, 2001, p. 80). Ao
empreender a sua vinda ao Brasil, segundo Donald Worster (2008), John Muir estava
em busca de um gênero de árvore conífera sempre verde, a araucária, cujos fosseis
datam da era mesozoica e que na América do Sul existem somente duas espécies.
E uma delas era a “A. angustifolia (antes chamada brasiliensis) que crescia no Sul
do Brasil, que se tornou a principal espécie madeirável do país.” (Worster, 2008, p.
443). O sonho de Muir se realizou quando passou uma semana viajando pela região
de araucárias, onde aproveitou todas as horas do dia para observá-las, desenhá-las e
declarar afetuosamente a Floresta com Araucárias como “um lugar de acordo com o
meu coração” (Muir, 2001, p. 71).
No dia 14 de outubro de 1911 ele teve o primeiro contato com uma Floresta
com Araucárias e anotou: “Manhã chuvosa. Araucárias em centenas e milhares. Visão
maravilhosa” (Muir, 2001, p. 83). E no dia 24 de outubro registrou em seu diário o
que sentia em relação à paisagem: “a floresta mais interessante que eu vi em toda a
minha vida” (Muir, 2001, p. 88). Por ocasião de sua viagem ao estado do Paraná, de
acordo com as palavras de Donald Worster (2008, p. 443), “a araucariaangustifolia
hoje uma das espécies em situação mais crítica de extinção do mundo, podia ser
encontrada crescendo aos milhares nos campos gerais do Estado do Paraná.” As
paisagens percorridas mostravam o início de uma devastação, pois parte de suas
medições e anotações se deram na área de uma indústria madeireira, em um “cenário
onde estavam sendo derrubadas e serradas intensamente”, as mesmas araucárias que
ele tanto elogiou e que sonhou conhecer e guardar no seu coração (Woster, 2008, p.
443).
Também no século XX, um dos grandes amantes e defensores da Floresta com
Araucárias, foi o botânico, professor e padre Balduíno Rambo (1906-1961). Em seu
diário no dia 17 de fevereiro de 1948, em Cambará, no Rio Grande do Sul, escreveu:
A beleza da paisagem e as formas graciosas das superfícies consistem, essencialmente,
de um único motivo: o contraste entre campo claro e pinhal escuro. O limite preciso entre
os dois, com o matagal das Mirtaceas cobrindo ate o chão e os pinheiros apontando com
frequência de forma isolada, é de um encanto pictórico incomparável. Essa nitidez de
separação e de cores é a parte mais benéfica da mata: os matinhos redondos no meio do
campo, e o campo e a mata em seu jogo dinâmico de mudanças. Esta é a linguagem da terra
de Cambará (Sander, 2007, p. 92).

Ele encerra as anotações do referido dia demonstrando a sua paixão pelas
araucárias, “Se possuo uma pátria no mundo, ela está no planalto calmo e sereno,
à sombra dos pinheirais.”6 Ele constatava com alegria que na região dos Aparados
da Serra: “as serrarias – graças a Deus, ainda são raras! – vistas do avião mostram
tabuas amontoadas numa tonalidade feia, de destruição e ganância monetária no meio
6 - Este texto foi traduzido do texto original em alemão por Arthur Rabuske. In: Sander, 2007, p. 102.
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da paisagem” (Sander, 2007, p. 92) Infelizmente na maior parte dos três Estados neste
período, o processo de destruição das matas já estava acontecendo em grande escala.
Frederico Carlos Hoehne (1882-1959) considerado um dos primeiros
botânicos do Brasil e defensor de propostas concernentes à conservação da natureza7
em várias obras e práticas cotidianas. Um dos seus livros é sobre região das araucárias,
e o título Araucarilandia é bastante expressivo. Entre as razões da escolha para tal
nome o autor assim se expressou:
[...] Paraná, centro desse paiz caracterisado pela abundancia da Araucaria brasiliana,
recebeu e guardou, desde então esse bello nome Guarany, para da-lo a sua capital.
“CURITYBA” – profusão ou aglomerado de pinheiros, é, com effeito, um appellido
digno de uma capital dessa “ARAUCARILANDIA”, que se estendia, alem do mencionado
contraforte, desde o norte do actual Estado do Rio Grande do Sul, atravez de todo o Sta.
Catharina, Paraná e São Paulo e alcançava o sul de Minas. Essa “ARAUCARILANDIA”
ostentava florestas e caapões dessa Pinacea que se tornou seu característico (Hoehne, 1930,
p. 7. Foi mantida a grafia do texto original).

No decorrer de sua viagem, constatou in loco, o que já havia previsto sobre
a devastação das florestas. No trajeto entre o Estado do Paraná e Santa Catarina,
observou que todas as margens do Rio Negro “estão orladas de matta mixtas em que
a ‘Imbuia’ domina ou já dominou. Essas mattas são caracterisadas ainda pela presença
do ‘Mate’ e do ‘Pinheiro’.” Em seguida de forma profética anunciou “Dentro de mais
alguns deccenios, talvez, só restará, porém, a lembrança dessas florestas.” (Hoehne,
1930, p. 51).
Afinal, o que eram as Florestas com Araucárias no passado e como elas se
encontram atualmente?
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), conhecida como Floresta com Araucárias
e ainda recebendo denominações como Mata de Araucária, Mata de Pinhais ou
Mata Preta é uma das fitofisionomias que compõem o bioma Mata Atlântica.
Originalmente ocupava em torno de 200.000 Km2, abrangendo cerca de 37% do
Estado do Paraná, 31% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul. O pinheiro
brasileiro (Araucaria angustifolia) é uma árvore de tronco cilíndrico e reto e chega
a viver 700 anos. A presença da Araucária ou Pinheiro, com seu tronco reto e sua
copa característica, sobressaindo acima da altura média da floresta, imprime uma
fisionomia inconfundível a esse tipo florestal. Atualmente, os remanescentes bem
preservados estão extremamente fragmentados e “não perfazem 5% da área original,
segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2000) ou 3% segundo Fundação
de Pesquisas Florestais do Paraná (1978)”. (Campanili; Wigold, 2010, p. 146). Sendo
que “dos quais irrisórios 0,7% poderiam ser considerados como áreas primitivas, as
chamadas matas virgens”,colocando-a entre as tipologias mais ameaçadas do bioma
Mata Atlântica (Campanili; Wigold, 2010, p. 146).8
Desde o final do século XIX, e no decorrer do século XX, a Floresta com
Araucárias passou por diferentes estágios de desmatamentos. A preservação era pouco
7 - Para maiores informações sobre a vida e atuação profissional de Frederico Carlos Hoehne, ver: Franco;
Drummond, 2005, 2009.
8 - Para maiores detalhes sobre o processo de devastação da Floresta com Araucárias VER: Nodari, 2011, p. 96117; Klanovicz; Nodari, 2005; Carvalho, M., 2006, 2010; Carvalho, E., 2008; Cesco, 2005.
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debatida e muito menos praticada em grande escala. Assim, atualmente o esplendor
da Floresta com Araucárias encontra-se na memória de antigos moradores, nos relatos
dos viajantes que a apreciaram e enalteceram, nos registros fotográficos e em outros
documentos históricos do passado. Para encontrá-la têm-se fragmentos, conforme
pode ser observado na Figura 2, e quase sempre no meio de florestas com árvores
exóticas, conforme se observa na Figura 3.

Figura 2 - Fragmento de Floresta com Araucárias no município de São Joaquim (SC). Fonte: Fotografia:
Tiago A. Nodari, janeiro de 2012. Acervo: LABIMHA.

Figura 3: Fragmentos de Araucárias, no município de São José do Cerrito (SC), no meio de área de
reflorestamentocom Pinus ssp. Fonte: Fotografia de Rubens O. Nodari, novembro de 2008. Acervo LABIMHA.
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Resumo. Este artigo discute a construção de uma territorialidade pela população cabocla da
Floresta de AraucáriaText
de Santa Catarina a partir de suas práticas sociais, espaciais e econômicas,
que funcionavam como um fator de identificação, defesa e força legitimada pela memória.
Essa territorialidade passa a se desestruturar com a inserção de uma nova dinâmica socioespacial, representada pela apropriação privada da terra, colonização e devastação das florestas.
Palavras-chave: territorialidade, memória, comunidades tradicionais, caboclos.
Abstract. This article discusses the construction of a territoriality by the Caboclo (peasants
of mixed ancestry) population living in the Araucaria Forest in Santa Catarina State,
using their social, spatial and economic practices as factors of identification, defense and
strength legitimated by memory. This territoriality started to lose its structure with the
insertion of a new socio-spatial dynamics represented by the private appropriation of
land, colonization and deforestation.
Key words: territoriality, memory, local communities, Caboclos.
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Este artigo discute a construção de uma territorialidade pela população
cabocla na Floresta de Araucária, ou Floresta Ombrófila Mista, de Santa Catarina
a partir de suas práticas sociais, espaciais e econômicas, que funcionavam como
um fator de identificação, defesa e força legitimadas pela memória. Procuramos
analisar as ações humanas na floresta, percebendo “os sujeitos partilhando experiências na construção dos espaços” (Montysuma, 2008, p. 156), recorrendo às
memórias de antigos moradores da região compreendida entre os vales dos rios
do Peixe e Marombas, na região onde se encontra o município de Fraiburgo, como
pode ser observado na Figura 1. Para o presente trabalho utilizamos a definição
de população cabocla adotada por Machado (2004, p. 48), que os descreve como
“os habitantes do planalto, ou seja, o habitante pobre do meio rural”. Embora,
conforme o autor, “não haja uma conotação étnica nesta palavra, freqüentemente
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Figura 1. Mapa da localização da área de estudos.
Figure 1. Map of the location of the region studied.
Fonte: IBGE (2004, 2005).

o caboclo era mestiço, muitas vezes negro”. Mas a principal
característica desse conceito é que denota “uma condição
social e cultural, ou seja, caboclos são os homens pobres,
pequenos lavradores posseiros, agregados ou peões”.
Empregamos o termo territorialidade como sendo
um conjunto de práticas desenvolvidas por instituições
ou grupos sociais para, de acordo com Little (2002, p. 3),
“ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela
específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim
em seu ‘território’”. Esse, por sua vez, está ligado de maneira íntima “ao modo como as pessoas utilizam a terra,
como elas próprias se organizam no espaço e como elas
dão significados ao lugar” (Sack, 1986, p. 2)3, se estendendo
desde um nível mais físico ou biológico, até um nível
mais imaterial ou simbólico (enquanto seres dotados
de poder de representação e da imaginação e que a
todo instante re-significam o seu meio e se expressam
através dele), incluindo todas as distinções de classe
sócio-econômica, gênero, grupo etário, etnia, religião,
língua, etc. (Haesbaert, 2004, p. 180).
O território, que surge diretamente das condutas
de territorialidade de um grupo, é como “um produto de
processos sociais e políticos” (Little, 2002, p. 3-4), que
3

depende, segundo Diegues (2004a, p. 83), “não somente
do tipo de meio físico explorado, mas também das relações
sociais existentes” ao longo do tempo. Dessa maneira, estudar a territorialidade de um grupo implica realizar uma
abordagem que “trata do contexto específico em que surgiu
e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado”
(Little, 2002, p. 3-4).
Segundo Little (1994, p. 8), os grupos humanos
possuem uma necessidade de criar raízes em lugares específicos, cujas origens são as mais variadas, onde a memória
coletiva, a seu ver, é uma das maneiras mais importantes
pelas quais os povos se localizam e se identificam com
um espaço geográfico. Torna-se, assim, possível relacionar
a construção da territorialidade de um grupo a aspectos
como o sentimento de pertencimento ao lugar e as experiências cotidianas nos locais de moradia, trabalho e lazer.
Na construção dessa territorialidade, redes de
relacionamento e sociabilidades são tecidas, sendo fundamentais na elaboração de normas, hábitos e costumes,
impossíveis de serem apreciados somente pelo viés
econômico (Thompson, 2002a), acatados, nas palavras
de Almeida (2004, p. 10), “de maneira consensual, nos
meandros das relações sociais estabelecidas entre vários
grupos familiares que compõem uma unidade social”.
Transmitidas de geração em geração, onde a oralidade
exerce uma importância fundamental, a memória legitima
essas práticas, evidenciando a existência de uma cultura capaz
de se autorregular, estando às vezes até oposta às normas
oficiais. Normas, hábitos e costumes que, assim como as
memórias que as transmitiam, longe de serem permanentes
e transmitidas “pelo modo atemporal da ‘tradição’”, conforme
aponta Funes (2003, p. 228), são um campo em constantes
mudanças, reconstruções, ressignificações, fraturas e oposições, não apenas se autodefinindo, mas recebendo influências externas, assumindo variações tanto espaciais quanto
temporais. Porém estas, na visão do autor mantêm “o cerne
como elemento de vínculo entre o presente e o passado. A
repetição de fatos, nomes, lugares e atitudes são marcadores
significativos e, ao mesmo tempo, reveladores, pois permitem
traçar a trajetória histórica do grupo” (Funes, 2009, p. 148).
Conjunto que possui também uma íntima ligação com o
direito consuetudinário, que deriva dos hábitos considerados
bons, dos usos habituais, que podem ser da terra, da água ou
de algum outro recurso natural, por exemplo, e que poderiam
ser reduzidos a regras e precedentes, sendo uma espécie de
lei local (Thompson, 2002b, p. 88-120).
A diferenciação da vegetação no planalto Sul do
Brasil, formando mosaicos compostos por campos e florestas, levou a diferentes formas de ocupação do espaço, resultando em diferentes paisagens. Ocupada durante séculos

No original do autor: “Territoriality is intimately related to how people use the land, how they organize themselves in spaces, and how they give meaning to place”.
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por diferentes grupos indígenas, a região passou a ser ocupada por luso-brasileiros a partir do século XVIII, com a
expansão das atividades relacionadas à criação e transporte
de gado no Sul do Brasil, interligando o Rio Grande do
Sul a São Paulo. Em Santa Catarina foram estabelecidas
invernadas e fazendas de criação nas manchas de campos
que se formavam em meio às florestas (Ehlke, 1973,
p. 123). Nesse contexto, a Floresta de Araucária era, nas
palavras de Lago (1988, p. 264), “mais um obstáculo do que
uma riqueza”. Sua existência impedia uma maior extensão
dos campos e, portanto, de pasto para o gado. Ou seja, a
mesma floresta que representava um espaço marginal para
aquela economia, era a responsável pela interiorização do
povoamento por pequenos e médios sitiantes4, na maioria
sob o regime da posse, a partir do final da primeira metade
do século XIX. Como agentes dessa interiorização rumo
à floresta, encontravam-se ex-escravos, negros libertos,
foragidos da justiça, ex-agregados, peões e fazendeiros,
partindo principalmente das áreas situadas, ao leste, nos
campos de Lages, Curitibanos e Campos Novos, enquanto
do noroeste e oeste partiam dos campos de Guarapuava e
de Palmas, no Paraná (Machado, 2004, p. 72-73).
Esses novos habitantes procuravam se instalar
principalmente nas áreas que acompanhavam os vales de
rios como o Canoas, Marombas, do Peixe e seus afluentes,
como os rios das Pedras, dos Patos, Taquaruçu e Correntes. As suas principais atividades econômicas eram
a agricultura e a criação de animais, cujo excedente era
comercializado com tropeiros, na base da troca, e nas vilas
e cidades próximas (Machado, 2001, p. 19-20). Praticavam
nas terras o que Renk (1997, p. 97) denomina como “roça
cabocla”, onde adotavam uma prática costumeira de dividir
as terras em “terras de criar” e “terras de plantar”. As “terras
de criar” eram compostas por praticamente toda a posse,
abrangendo tanto a floresta quanto pequenas áreas de
campo, abertas naturalmente ou não. Criavam principalmente gado bovino e suíno. O primeiro era criado nas áreas
abertas, de campo, enquanto o suíno vivia nas florestas,
sendo a principal criação de muitas famílias caboclas,
por serem fáceis de criar, necessitando de pouco manejo.
Bastava soltá-los na floresta que cresciam e engordavam
se alimentando de frutos e sementes, principalmente
o pinhão, abundante a partir do outono5. As florestas
também eram utilizadas em atividades extrativas de mel,
cipós para extrair corantes para a lã, plantas medicinais,
erva-mate, nas áreas onde esta ocorria, e a caça. As “terras
de plantar”, por outro lado, eram formadas a partir da
abertura de roças na floresta, adotando a rotação de terras e
a prática indígena da coivara, cercando as terras com toras

de árvores ou tábuas lascadas para evitar a invasão dos animais. Plantavam, principalmente, milho e feijão, além de
abóbora, melancia e a batata-doce (Queiroz, 1981, p. 36).
Para Arruda (1999, p. 81), o modo de povoamento
empreendido pelos portugueses no Brasil ao longo do
período colonial foi um dos responsáveis pela formação de
um modelo sociocultural de adaptação ao meio, onde tanto
sua ocupação quanto a utilização dos recursos naturais se
devem às influências indígenas e ao caráter cíclico e irregular
do povoamento. Diante de uma natureza desconhecida, os
portugueses e a população brasileira que se constituiu ao
longo do empreendimento colonial incorporaram diversas
técnicas adaptativas dos indígenas na alimentação, na
capacidade de ajustamento às condições do ambiente, nas
formas de uso do espaço e nas formas de organização do
trabalho e de sociabilidade. No caso das áreas de Floresta de
Araucária no planalto Sul do Brasil, esse contato interétnico,
ao qual se acrescentam os afrodescendentes que vieram
trazidos pelos fazendeiros pecuaristas, resultou tanto na
miscigenação quanto na adoção, rejeição e ressignificação
de práticas sociais e espaciais de cada grupo, com a atuação
de um conjunto de influências externas e internas de acordo
com os condicionantes sociais e espaciais de seu tempo
(Campos, 2000, p. 16-17). Em relação a esses contatos
Hollanda (2008, p. 55) argumenta que,
para a análise histórica das influências que podem
transformar os modos de vida de uma sociedade é
preciso nunca perder de vista a presença no interior
do corpo social de fatores que ajudam a admitir ou
a rejeitar a intrusão de hábitos, condutas, técnicas e
instituições estranhas à sua herança de cultura. Longe
de representarem aglomerados inânimes e aluviais, sem
defesa contra sugestões ou defesas externas, as sociedades
[...] dispõem normalmente de forças seletivas que agem
em benefício de sua unidade orgânica, preservando-as
tanto quanto possível de tudo o que possa transformar
essa unidade. Ou modificando as novas aquisições até
o ponto em que se integrem na estrutura tradicional.
Ao longo do povoamento da Floresta de Araucária, as sucessivas levas populacionais passaram, a partir
do contato com diferentes grupos, a adotar e desenvolver
práticas sociais condizentes com o meio em que viviam,
além do conhecimento sobre o funcionamento de seu
ecossistema e a utilização de seus recursos (Furlan, 2006,
p. 4). Diegues (2004a, p. 87-88) apresenta algumas características a respeito do uso da terra e seus recursos pelas
culturas e sociedades tradicionais. Dentre elas o autor

São sitiantes os pequenos produtores rurais que moram, em sua maioria sob o regime da posse, nos interstícios das grandes fazendas ou nos bairros rurais (Diegues, 2003, p. 148).
A criação de animais soltos, principalmente porcos, era comum no Brasil já no período colonial, sendo essa forma de criação possivelmente a responsável pela conservação e/
ou disseminação da vegetação florestal em algumas regiões (Dean, 2004, p. 91).
4
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aponta: a dependência da natureza e dos recursos naturais;
um conhecimento aprofundado da natureza, transferido
pela oralidade; a noção de território onde o grupo social se
reproduz econômica e socialmente; a importância das atividades de subsistência; a reduzida acumulação de capital;
a importância da unidade familiar, doméstica ou comunal,
e as relações de parentesco ou compadrio para o exercício
das atividades econômicas, sociais e culturais; a tecnologia
relativamente simples, de limitado impacto sobre o meio
ambiente; autoidentificação ou identificação pelos outros
de se pertencer a uma cultura distinta das outras.
Para o referido autor, essas populações não apenas
convivem com a biodiversidade no espaço que as circundam,
mas também nomeiam e classificam os seres vivos – sendo
possível estender os comentários a todo o grupo de não
humanos – de acordo com suas próprias categorias e nomes,
muitas delas heranças das populações indígenas. A natureza
diversa, para essa população “não é vista como selvagem
em sua totalidade; ela foi [...] domesticada, manipulada”.
Longe de ser vista somente como uma fonte de “recursos
naturais”, ela forma “um conjunto de seres vivos que tem
um valor de uso e um valor simbólico, integrado numa
complexa cosmogonia” (Diegues, 2004b, p. 16). Esses fatores
são fundamentais na formação da territorialidade dessa
população, que funciona, conforme aponta Almeida (2004,
p. 10-28), “como fator de identificação, defesa e força. Laços
solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de
regras firmadas sobre uma base física considerada comum,
essencial e inalienável”. Para a população cabocla, a Floresta
de Araucária representaria “não apenas a incidência de uma
espécie vegetal ou uma ‘mancha’ como se diz cartograficamente, mas [também] uma expressão identitária, traduzida
por extensões territoriais de pertencimento”.
Embora o modo de povoamento realizado por essa
população seja disperso, acompanhando os cursos dos rios,
estando “de tal modo afastada que o observador muitas
vezes não discerne, nas casas isoladas que topa, a certos
intervalos, a unidade que a congrega”, esses moradores
não viviam isolados (Cândido, 1971, p. 62). Eles estavam
vinculados entre si por diversos elementos conectados
à sua vida social e cultural, formando o que Cândido
(1971, p. 62) denomina como “bairro rural”. O espaço, à
medida que adquiria familiaridade, que era cada vez mais
conhecido, definido e significado pela população, transformava-se em um lugar familiar e humanizado (Tuan,
1983, p. 151), estando, como aponta Mello (1993, p. 32),
“cheio de objetos comuns”, onde emergiam experiências
cotidianas, de trabalho, lazer e sobrevivência. Lugar cuja
formação “depende não apenas da posição geográfica, mas
também do intercâmbio entre as famílias e as pessoas”,
onde a “convivência entre eles decorre da proximidade
física e a necessidade de cooperação” (Cândido, 1971,

p. 64-65). Desta forma, o bairro rural se configura, segundo
Bombardi (2004, p. 61), como a “expressão da identidade
territorial de um grupo de sitiantes”. Ele “transforma o
meio natural, ou um território anterior, por meio de padrões culturais”, estabelecendo, por sua vez, uma rede de
relações que cria uma especificidade no território, que pode
ser caracterizada por práticas culturais, de trabalho e de
uso e acesso à terra e aos recursos naturais. Desta maneira,
os sitiantes se reconhecem uns aos outros por meio dessa
identidade, ou seja, não é o tamanho da propriedade que
indica quem é ou não sitiante, mas o modo de vida que
nela se dá, que se plasma no espaço, transformando-o em
uma fração diferente do território, que pode até mesmo
ser apreendida com o olhar (Bombardi, 2004, p. 61).
Essas relações influenciaram a vida da população
na região, onde mesmo o morador mais “isolado” no meio
da floresta não vivia sem contatos na circunvizinhança, o
que possibilitava uma intensa sociabilidade onde, como
aponta Tomporoski (2006, p. 25), “as pessoas que ali
habitavam percebiam aquela porção de terras como ‘seu’
local, resultando na construção de um sentimento de
pertencimento [...] cultivando assim sua unidade”.
Esta discussão pode ser visualizada na Figura 2,
que apresenta um detalhe do mapa de 1914 das operações
militares do General Setembrino de Carvalho, elaborado

Figura 2. Áreas rurais no planalto de Santa Catarina.
Figure 2. Countryside areas in the plateau of Santa
Catarina.
Fonte: Fundação Roberto Marinho (2002, p. 120).
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durante a Guerra do Contestado (1912-1916). Na figura,
observa-se a localização de algumas fazendas e povoados
onde se encontravam dispersos diversos bairros rurais na
região central do planalto catarinense entre os campos e
florestas do Espinilho, Corisco, Perdizes e Guarda Mor.
Nota-se também a existência de estradas, muitas delas
ramificadas a partir dos caminhos de tropas, interligando
essas localidades.
Nas narrativas de antigos moradores ao se referirem
ao passado, na sua juventude ou nos tempos de seus pais, é
possível perceber os espaços e as práticas sociais que davam
sustentação ao seu modo de vida e reforçavam a territorialidade e o sentimento de pertencimento ao lugar por parte
da população cabocla. Essas poderiam ser expressas nas
práticas lúdico-religiosas, de compadrio e de auxílio mútuo,
como o mutirão e a criação de animais à solta, servindo inclusive como uma espécie de delimitação territorial, traçada
pelos moradores na participação dessas atividades. Tinha
legitimidade o membro que participava das atividades,
sendo a obrigação mútua uma característica integrante da
sociabilidade em grupo, beneficiando ou sendo beneficiado
pelas mesmas, passando assim a adquirir consciência de
unidade e funcionamento (Tomporoski, 2006, p. 26).
Dentre essas formas de solidariedade e auxílio
mútuo existentes, destaca-se na memória dos antigos
moradores, sobretudo pelo aspecto festivo, o mutirão6,
conhecido popularmente na região como puxirão. Prática
que ocorre e ocorria em diversas regiões do Brasil do norte
ao sul, o mutirão possui origem antiga, conforme aponta
Ramos (1938, p. 105-126), com diferenciações no espaço
e no tempo, tanto pelas sociedades nativas da América
quanto da África e da Europa, que trouxeram ao Brasil
cada uma a sua experiência de práticas coletivas.
Trata-se de uma prática comum a diversas regiões do Brasil, onde o morador rural, segundo Cândido
(1971, p. 68), recorre à ajuda dos vizinhos para a abertura
de um roçado ou a alguma colheita, “suprimindo as limitações da atividade individual ou familiar”. Além da
cooperação na faina agrícola, destaca-se o seu aspecto
festivo, fundamental na “formação duma rede ampla de
relações, ligando uns aos outros os habitantes do grupo
de vizinhança”. Se os homens se encarregavam do trabalho no campo, as mulheres ficavam encarregadas da
preparação da alimentação, onde o dia terminava com
festividades, como rememora Maria José Cordeiro (2005,
depoimento), natural da região de Palmas, no Paraná,
cuja família se estabeleceu como criadora de animais na
região de Fraiburgo:

Nós fazíamos bailes de levantar poeira. [...] Eu fazia
baile, eu e meu marido [...] Fazia aquele puxirão
fazia de tudo, homem trajado de bombacha. [...]
Coisa mais linda aqueles bailes. [...] Dava baile, não
dava briga não dava nada. Fazia aquele mundo de
quirera pro puxirão, fazia bastante arroz e de noite
tinha o baile7.
A criação de animais à solta era outra prática realizada pela população cabocla onde as relações de auxílio
mútuo eram imprescindíveis. As posses formadas pelos
moradores, embora possuíssem caráter privado, eram exploradas de forma coletiva nessas atividades, pelo fato da
divisão das terras não possuir cercas – e isso persistiu, em
muitas regiões até o início da colonização –, “uma vez que
a amplitude de terras o dispensava”, como aponta Renk
(2004, p. 28). Sua divisão “era por butieiro, por imbuia,
era por rio”, como relembra Nair Ribeiro do Prado (2005,
depoimento), moradora da região de Fraiburgo. Isso fica
evidenciado em depoimento de diversos moradores da
região, como no caso do ex-criador de animais José Lindolfo Cordeiro Leite (2005, depoimento), filho de Maria
José Cordeiro:
[...] naquele tempo criava, nem tinha cerca, era aberto, só
fazia uma marca onde eram as divisas, marcavam uma
madeira, não tinham cerca, nada, que não existia arame.
E daí ali era a divisa de terreno, mas a criação criava tudo
junto, uns criavam porcos outros criavam gado. E era tudo
misturado. Era um espaço muito grande. Então a criação
vivia solta, às vezes extraviava os animais, meu Deus
do céu. Então da nossa fazenda nós vínhamos para pegar
animal [...] ali na Liberata, e às vezes noutras partes. [...]
Às vezes levávamos mês para achar.
A ampla mobilidade dos animais é relatada por
Sebastião Celso Abrão (2005, depoimento), também
ex-criador, que enfatiza também a ausência de cercas nas
divisas das terras, sejam elas constituídas por posses ou
terras legalizadas:
Era tudo em aberto, tinha a propriedade, tinha um
potreirinho para fechar um cavalo, mas era tudo em
aberto. [...] Só o marco na época, cada um sabia onde
era a divisa. E todo ano era retocada a divisa, roçada
para não desaparecer. Ia de um marco para outro e
limpava. Eu passava para o terreno do outro, passavam no meu terreno, ninguém ligava. Tudo em aberto.

Conforme o Boletim do Conselho Nacional de Geografia (1943, p. 39), o mutirão se caracteriza como “uma cooperação mútua entre agricultores, usada, principalmente, nas
paragens onde o trabalho remunerado é quase desconhecido, nas zonas de pequenas e médias propriedades ou de terras desvalorizadas”.
7
Na transcrição das entrevistas buscou-se respeitar a fala própria do entrevistado, sem, no entanto, cair em coloquialismos exagerados.
6
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Esse costume de criação, comum a toda região de
Floresta de Araucária do Sul do Brasil, como aponta Chang
(1988, p. 37), “era condizente com o ambiente natural. O
meio farto provia de alimentos silvestres em abundância, o
que poupava aos criadores os custos de trato da criação”. O
arrebanhamento, de bois, cabras ou porcos, tanto para consumo quanto para a venda, era facilitado pelo contato entre
os moradores, que tinham o hábito de avisar ao proprietário
caso avistassem alguns animais em suas terras, prática assim
descrita por Sebastião Pires (2005a, depoimento), filho de
agregados de uma fazenda em Fraiburgo:
[...] tinha boi para tudo quanto era lado. Quando ele
queria requisitar a boiada, lá em tal lugar tem dois,
três bois que estavam lá no terreno do fulano, mais três
quatro no outro terreno, ele buscava. Criava em aberto.
Sebastião Andrade dos Santos (2006, depoimento),
filho de fazendeiros criadores de gado bovino e suíno,
menciona o respeito e o cuidado que os criadores possuíam
em relação aos animais de criadores próximos. Apenas o
animal sem sinal era considerado sem dono, sendo esse
de quem o encontrasse.
Os fazendeiros na época não tinham cerca de divisa,
quem pegava animal sem marca era dono. Meu pai,
me lembro que reunia 80, 100 porcos, mas a metade
reuníamos no mato. Porco que nascia e se criava comendo no mato [...] Quem pegasse o animal sem sinal
era dono, respeitava a criação pela marca. Um avisava
o outro, cuidavam [...] tem um boi seu sangrando,
machucado, picado de cobra.
Essa população, embora dispusesse de uma
ampla faixa de terras formadas por vastas florestas nativas, mais ao oeste, constituindo uma área de fronteira
agrícola, era relativamente fixa, ao menos em parte do
século XIX e nas primeiras décadas do século XX. É
possível dizer que a existência da floresta e de terras
abundantes, onde era possível reproduzir práticas
costumeiras de acesso e uso da terra e seus recursos e
o sentimento de localidade, formado através dos laços
de parentesco, vizinhança e compadrio, são fatores
relevantes na sedentarização da população cabocla8,
como expressa o depoimento de Sebastião Andrade
dos Santos (2006, depoimento):
Na época o filho do fazendeiro, quando arrumava
a época do casamento, o pai dizia: vai lá acha uma

nascente e faz uma casa. E cada um dava uma coisa,
o pai dava um porco, outro dava uma vaca, era assim.
Se encostava lá e começava a vida. Tinham os animais
e se ajudavam. [...] Se encostava naquele cantão, fazia
um rancho, quando ele estivesse melhor, derrubava um
pinheiro, fazia uma casa.
O acesso à terra, no entanto, tornava-se mais
precário à população cabocla, sobretudo na porção do
meio-oeste e planalto norte do Estado, a partir das
apropriações de imensas faixas de terras devolutas que
se fizeram sentir com maior intensidade a partir das duas
primeiras décadas do século XX, promovidas principalmente por grupos políticos, fazendeiros locais e empresas
de capital estrangeiro como a Brazil Railway Company
e a Southern Brazil Lumber and Colonization Company
(Machado, 2004, p. 75).
A política de terras de Santa Catarina, definida
após a Constituição Republicana de 1891, quando as
terras devolutas passaram ao domínio dos Estados, possuía
como objetivo atuar na regularização de antigas posses e
na venda de terras públicas para estímulo da pecuária e da
lavoura. Esta política se baseava, de acordo com Machado
(2004, p. 139),
na premissa segundo a qual Santa Catarina precisava desenvolver sua “indústria pastoril e agrícola” e,
para isto, já contava com “terras ubérrimas” que eram
“desabitadas”. Fica evidente a formulação de uma
política de terras ligada ao estímulo da colonização
européia, voltada para o desenvolvimento de uma
lavoura comercial – submetida aos interesses de capital
mercantil e de empresas particulares especializadas em
especulação com terras – e para o crescimento da oferta
de pastagens úteis aos grandes pecuaristas do planalto.
Para diversas famílias caboclas que viviam sob o
regime da posse, em áreas até então marginais à economia pastoril predominante nos campos, essa política foi
experimentada como sendo o início da intensificação de
um processo de transformações socioespaciais relacionadas
principalmente à questão da terra. Condição que deu origem a diversas situações de disputa pela sua posse, sendo
a Guerra do Contestado, que ocorreu na região entre os
anos de 1912 a 1916, o principal marco de resistência da
população cabocla (Machado, 2004, p. 139).
Os anos posteriores ao conflito assinalaram a intensificação e o avanço da colonização a novos espaços da
região, tanto nas terras devolutas concedidas pelo governo

8
Segundo Machado (2004, p. 87), no início da década de 1890, a localidade de Taquaruçu apresentava um certo adensamento demográfico, possuindo moradores nascidos há
mais de duas décadas na localidade.
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à Brazil Railway, quanto em outras, já apropriadas ou alvo
de novas concessões.
A colonização dessas terras, da mesma forma que a
colonização do Sul do Brasil em geral, era vista pelos grupos políticos e econômicos como uma forma de se ocupar
território de modo racional, povoando com seletividade
para realizar a exploração econômica do solo (Gregory,
2002, p. 25-26). De acordo com Little (1994, p. 13), a
migração colonizadora é também uma construção ideológica, “onde as virtudes pioneiras e as práticas agrárias são
exaltadas, às custas das memórias espaciais dos habitantes
originários da região”, que juntamente com suas práticas
culturais são desqualificadas. A floresta, então alvo dessa
colonização, passou a ser representada por esses grupos
políticos e econômicos simplesmente como uma área sem
nenhum uso ou ocupação.
A ocupação desses espaços, considerados “vazios
demográficos”, ocorreu de forma planejada, sendo subvencionada e dirigida pelo governo, por companhias particulares de colonização ou proprietários individualmente
(Gregory, 2002, p. 26). No Oeste catarinense, verificou-se,
a partir da década de 1920 e principalmente na década de
1930, de acordo com Nodari (2009, p. 34), a atuação de
várias companhias colonizadoras, encarregadas de atrair
através de diferentes formas de propaganda pessoas para
o povoamento da região, colocando “em prática a opção
de uma migração dirigida a grupos específicos que se adequassem aos padrões estabelecidos pelo governo estadual
e por elas próprias, ou seja, que povoassem e colonizassem
a região ordeiramente”.
A escolha, por parte dos colonizadores, de colonos
“ordeiros” e “trabalhadores” não incidiu sobre a população
cabocla, mas sim sobre os teutos e ítalo-brasileiros estabelecidos, ao longo do século XIX, nos núcleos de colonização do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, além
do baixo custo da terra se comparado às zonas coloniais
gaúchas, era ainda possível a compra de terras contíguas,
permitindo que as famílias permanecessem unidas, o que
já não ocorria no Rio Grande do Sul (Nodari, 2009, p. 3438), possibilitando também a esses grupos reproduzirem
ou adaptarem nas novas terras as suas práticas socioculturais e de uso do espaço valorizadas em seu círculo.
Colonizar pressupõe, segundo Lago (1988, p. 287),
“estabelecer numa região uma espécie de ‘choque demográfico’”, quando as companhias colonizadoras atingem
as terras ocupadas pelos posseiros. A colonização para os
caboclos é “internamente apontada como um divisor de
tempo e de mundo dos ex-posseiros”, desestruturando seu
modo de vida anterior e desorganizando, pela apropriação
da terra e a conseqüente expropriação dos posseiros, a base
morfológica da população cabocla, alterando diversos níveis de organização desse grupo (Renk, 1997, p. 105-106).
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Encontramos a partir de então, de um lado, a atuação das
companhias colonizadoras, amparadas pelo poder político
e econômico, destruindo e construindo territórios e, do
outro, a sociedade já existente, que disputava a preservação de seu território e de formas tradicionais de uso do
mesmo.
Diferentes concepções de vida, de visões de mundo, de temporalidades e espacialidades, que antes eram
independentes, estranhas entre si, passam a coexistir em
um mesmo espaço (Elias e Scotson, 2000, p. 64; Martins,
1997, p. 159), formando, segundo Souza (1995, p. 86), uma
teia ou rede de relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite,
uma alteridade: a diferença entre “nós” (o grupo, os
membros da coletividade ou “comunidade”, os insiders)
e os “outros (os de fora, os outsiders).
Pode-se imaginar que os caboclos esperavam que
os colonos se adaptassem às suas normas e crenças, submetendo-se às suas formas de controle social, demonstrando
a disposição de se “enquadrar” (Elias e Scotson, 2000,
p. 65) de maneira semelhante ao que ocorria com a chegada de novos moradores de origem luso-brasileira ou
cabocla, que compartilhavam seus costumes. Entretanto,
isto não aconteceu, pois os colonos, tanto teutos quanto
ítalos, formavam grupos bastante fechados, dentro da
sua identidade étnica com suas retóricas, símbolos e
rituais através dos quais defendiam a manutenção e se,
necessário, a renegociação das suas práticas socioculturais.
Desta forma, “a utilização do espaço até então habitado,
principalmente, por caboclos sofreria modificações e remodelações com a chegada desses novos moradores, no
decorrer dos anos” (Nodari, 2009, p. 57).
Os colonos, para os caboclos, além de representarem o “outro”, eram aqueles que compartilhavam e, no
caso dos posseiros, os “expulsavam” de suas terras. Carlos
Hepp, filho de imigrantes alemães que se instalaram, no
ano de 1933, na recém-criada colônia Marechal Hindemburgo, atual Dez de Novembro, em Fraiburgo, relembra
alguns momentos de tensão entre sua família e a família
Linfôncio, posseira daquelas terras antes da colonização.
Para Carlos Hepp (2005, depoimento), eles
eram donos do terreno, mas tudo posse também. Eles
se colocaram, mas não tinham documento nenhum.
Daí no tempo que eles vinham aqui e mandavam o
pai embora porque aqui era deles [...] gente que tinha
todos esses pedaços. Era pouca gente, mas tinham
quantidade. Se fosse deles eles estavam ricos. E agora
estes que estavam ali, eles não ganharam nada. [...].
Foram obrigados a irem embora.
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Até o início da colonização, as posses ou propriedades próximas constituídas possuíam uma grande
extensão. Essas frequentemente ultrapassavam o que era
conhecido como “milhão de terras” (1.000.000 m²), ou
seja, eram maiores que os lotes destinados à colonização,
cujo tamanho variava entre 25 e 30 hectares (Waibel,
1949, p. 195), além de possuir à sua disposição áreas com
florestas devolutas. Com a apropriação privada da terra e
o adensamento demográfico promovido pela colonização,
passaram a ocorrer diversas situações de tensão, promovidas pela incompatibilidade entre as concepções de uso
e acesso à terra de colonos e caboclos.
Muitas delas estão relacionadas à questão da
invasão dos animais criados à solta na roças dos colonos.
Relatos de colonos se queixando da invasão de porcos e
outros animais criados à solta nas lavouras eram comuns,
sendo esse também, conforme aponta Dean (2004, p. 209),
um “indicador claro da redução das reservas florestais”.
Essa incompatibilidade entre formas de uso da terra
encontra-se expressa no depoimento de Aristiliano de
Oliveira Rocha (2006, depoimento), criador de animais
da região: “Cada um queria criar em cima do seu, outros
criavam porcos, outros não queriam criar porcos, queriam
fazer roça e foi incomodando, um incomodando o outro”.
Os colonos não cercavam as roças como era o costume
local, ocorrendo assim a invasão de animais em busca de
alimento, como relembra Sebastião Pires (2005b, depoimento): “Era só o tempo de pôr a semente na terra e os
porcos [...] iam lá, fuçavam e tiravam a sementeira”, o que
resultava em reclamações por parte dos colonos: “É... teu
porco está na minha roça, arrancou toda a sementeira,
então quer dizer que daí o dono do porco tinha que ir lá
e dar a sementeira novamente”. Essa situação fez com que
muitas famílias caboclas, que eventualmente conseguissem
legalizar suas posses ou parte delas, fossem obrigadas a
seguir a legislação que obrigava o cercamento: “quando
os colonos entraram queriam produzir, entrou nova lei,
que cada proprietário que queria ter sua criação tinha
que ter fechada”.
Embora o Código Civil de 1916 adotasse medidas
para a obrigação de cercar as propriedades, tal prática, que
ia contra os antigos costumes da população cabocla, não
foi observada até a segunda metade do século XX, sobretudo em áreas onde a colonização se mostrava incipiente
ou estava distante, sendo este um dos principais motivos
de discórdia entre caboclos e colonos. O fechamento das
criações para que fosse possível a formação de lavouras
abertas já despertava o interesse das autoridades da região

na primeira década do século XX. Jornais como o Vanguarda (1908, p. 3), de Campos Novos, veiculavam reportagens
sobre o cercamento das propriedades, “que é de suma
importância para as propriedades rurais, e acaba de vez
com as dificuldades de fecho das divisas da propriedade”.
A formação de lavouras por parte dos colonos foi
responsável pela derrubada de uma grande quantidade
de árvores, em espaços antes usufruídos para a criação
de animais e a extração de alguns recursos da floresta,
como relata Carlos Hepp (2005, depoimento), já citado
anteriormente:
O pai estragou muito pinheiro. Quando começava a
plantar milho e caía grimpa ele juntava nó-de-pinho o
dia todo com a mãe e rodeava o pinheiro. Daí colocava
fogo e aqueles nós queimavam metade do pinheiro
com o calor. Daí eles pegavam aquela serra de dente e
serravam. [...] Naquele tempo não tinha estrada para
tirar os pinheiros [...].
Atitudes semelhantes também aconteceram em
Taquaruçu, nas terras compreendidas entre Fraiburgo
e Frei Rogério, um dos epicentros do movimento do
Contestado, cuja colonização teve seu início no final da
década de 1940 e começo dos anos de 1950, por diversas
famílias de origem italiana9. De forma similar a Marechal Hindemburgo, as araucárias eram derrubadas para
a formação de lavouras, sem que fossem comercialmente
aproveitadas, conforme o depoimento de Pedro Felisbino
(2006, depoimento), agricultor que se estabeleceu em
meados da década de 1950 na localidade:
Quando a minha família chegou, no início dos anos 50,
não tinha onde fazer roça, então derrubávamos aqueles
pinheiros. Meu pai queimou cento e poucos pinheiros
para fazer uma roça [...]. O meu pai veio morar no
núcleo e como não tinha que fazer aquelas reservas
meu pai queimava. As primeiras comunidades daqui,
Taquaruçu, São José e Passa Três, eram na várzea,
porque [...] ninguém tinha coragem de fazer rancho
embaixo dos pinheiros, porque caía galho e grimpa.
A atuação de diversas empresas madeireiras desde o
final da década de 1930, explorando tanto os pinheirais antes ocupados por famílias posseiras quanto os encontrados
em terras de grandes fazendeiros e herdeiros empobrecidos
pela sucessiva divisão das terras, agravaram ainda mais
a situação da população cabocla. Sem a floresta, muitas

Embora distantes mais de 20 quilômetros uma da outra, tanto a colonização iniciada em Marechal Hindemburgo quanto a de Taquaruçu faziam parte de uma mesma concessão, realizada pelo governo do Estado de Santa Catarina no ano de 1929 a Demosthenes Bornhausen, totalizando uma área de 278.303.520 m². No ano de 1939, uma parte da
Fazenda Butiá Verde que ainda não havia sido colonizada, compreendendo 184.920.506m², foi vendida a Wenceslao Breves, quando as terras localizadas no Taquaruçu passam
a ser vendidas a colonos de origem italiana (Brandt, 2007, p. 182-220).

9
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famílias passaram a perder uma parte substancial de sua
renda, obtida com a comercialização dos porcos criados à
solta, como ocorreu com a família do sogro de Sebastião
Pires (2005a, depoimento):
Quando veio a serraria [...] meu sogro teve que sair
dali, minha mulher teve que sair dali porque o seu
René [proprietário de uma serraria em Fraiburgo] não
aceitou mais porco. [...] O povo que era mais ou menos
bem de vida teve que se desfazer para não ficar sem
nada, teve que vender meio a troco de casca grande.
Para Heidrich (2005, p. 6848), a condição humana
de estar no espaço pressupõe um acesso ao lugar, que gradativamente ia sendo retirado da população cabocla, cujas
memórias espaciais e suas formas de acesso e uso da terra e
recursos naturais passaram a ser desqualificadas. Desqualificação que partia não apenas dos colonizadores ou colonos,
mas também do discurso oficial, que exaltava as virtudes
dos colonos e suas práticas de uso do espaço que trouxeram
o progresso e a civilização à floresta (Little, 1994, p. 13).
A expropriação de diversas famílias caboclas,
juntamente com a colonização e devastação da floresta,
gradualmente desarticulou seu modo de vida e sua territorialidade, firmada pelo sentimento de pertencimento
ao lugar, expressa em sua sociabilidade e o uso da terra
e de seus recursos. Cada vez mais, a partir de então, foi
imposta uma imobilidade, confinando e concentrando
essa população em áreas acidentadas, de pouco valor
econômico, caso conseguissem permanecer em parte de
suas antigas terras ou nas periferias das vilas e cidades que
passaram a surgir com o desenvolvimento dos núcleos
coloniais e serrarias. Esse fato foi relatado da seguinte
maneira por Pedro Felisbino (2006, depoimento), para
quem a situação atual da população cabocla na região
está relacionada à perda tanto do lugar quanto das suas
práticas sociais e espaciais:
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Eles faziam a roça em rachão, era tudo em comum.
Para saber de quem era o porco, [...] faziam sinal na
orelha. Até pouco tempo eles faziam sinal na orelha
do porco. O boi eles marcavam. Na roça plantavam
repolho, milho para canjica. O resto vinha fácil. O porco
orelhão, sem marca, que não tinha dono, poderia ser
pego. O porco assinalado era de cada um. Pelo sinal da
orelha eles sabiam de quem era o porco. Eles diziam:
olha, lá tem um porco seu, [...] então eles tinham bastante respeito. O gado era marcado, cada um tinha o
seu cincerro, era bem mais natural, tanto que o caboclo
não se acostumou com a nossa vivência, acho que nós
roubamos a liberdade deles. Hoje eles estão na favela
e nós tomamos o espaço deles.
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Esse acabou sendo o destino de muitas famílias
caboclas com o avanço da colonização, também relatado
por Miguel Lara Sobrinho (2004, depoimento), filho de
posseiros cujos familiares só conseguiram legalizar parte
de suas terras: “Uma parte ficou por aqui mesmo, outros
saíram. Com a derrubada acabou, quem criava porco aqui
era nativo, se criava aqui, depois que eles derrubaram tudo,
[...] uma parte ficou nas lavouras, trabalhavam pra fazer
alguma coisinha por aí”.
A resistência da população cabocla à imposição
dessa nova lógica socioespacial era então vista como um
conjunto de manifestações bárbaras ao avanço inexorável
da civilização, e não como uma defesa de seus costumes.
Se a terra era vista pelos caboclos como larga e
farta, ela rapidamente assumiu outra fisionomia, outra
dimensão histórica. Antes, de modo análogo ao que apresenta Ianni (1981, p. 154) em seu estudo sobre a região
do Araguaia, era a “ocupação, a posse, a morada, a roça, a
criação, o conhecimento no lugar, a vizinhança” que garantia a sua posse, que a partir de então se veria gradualmente
abalada na região, alterando, como salienta Auras (2001,
p. 43), “o gênero de vida costumeiro”. Corrêa (1970, p. 93),
ao se referir ao avanço da colonização e a desagregação dos
espaços da criação de porcos à solta no sudoeste do Paraná,
comenta que “à medida que o povoamento dos colonos
progredia, essa atividade passava para áreas mais remotas”,
ou, em alguns espaços, simplesmente deixava de existir.
Na região de Fraiburgo, com o avanço da colonização e
da exploração madeireira, para Sebastião Celso Abrão
(2005, depoimento) “não tinha mais árvore para dar fruta,
foi mudando, daí os criadores foram vendendo por ali e
não podia ter porco, daí foi acabando, hoje só fechado”.
Essa ruptura levou muitos desses antigos moradores a descreverem o tempo da criação à solta e do puxirão
como um tempo difícil, mas também de fartura, liberdade
e respeito, se comparado às incertezas e dificuldades advindas a partir da colonização e da exploração madeireira.
Percebe-se esse sentimento vivo, por exemplo, na memória
de Maria José Cordeiro (2005, depoimento) quando diz:
“Ih, tenho saudade do tempo, não havia luxo, pessoal tudo
igual, na roça trabalhando, com o marido, ajudando”, bem
distinto dos dias atuais, de acordo com as afirmações do
entrevistado Sebastião Pires (2005a): “Às vezes eu falo
para minha piazada como era nos tempos da Dez [de
Novembro]. Hoje não pode ter uma galinha, não pode ter
um porco, então a gente se sente um pouco desajeitado, o
interesse da gente é criar”.
A apropriação privada da terra e a posterior consolidação da colonização, envolvendo o Vale do Rio do Peixe
e o Oeste catarinense, fizeram com que esse espaço fosse
bastante modificado, tanto pela ação de diversas indústrias
madeireiras, quanto pela ação dos colonos para a produção
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de lavouras. Esse processo, que seria o responsável por
introduzir o “progresso” e o “desenvolvimento” na região
(Cesco, 2004, p. 119), excluiu milhares de famílias caboclas
que já ocupavam aquelas terras. Vistas a partir de então
como intrusas, foram alvos não somente da expropriação,
mas também da desqualificação de suas formas de acesso e
uso da terra, enquanto foram exaltadas as virtudes dos colonos, principalmente de origem germânica e italiana, em
relação à valorização do trabalho e suas práticas agrárias.
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DISCURSOS TÉCNICOS SOBRE A PRODUÇÃO DE MAÇÃS NO SUL DO BRASIL
TECHNICAL DISCOURSES ON APPLES PRODUCTION IN SOUTHERN BRAZIL
DISCURSOS TÉCNICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN EL SUR DE
BRASIL
Jó Klanovicz1
Eunice Sueli Nodari2
RESUMO:
Este artigo discute alguns discursos técnicos que emergiram no processo de introdução
da cultura da macieira em Fraiburgo, Brasil, a partir da década de 1960, por meio de uma
leitura histórica sobre documentos técnicos, literários e entrevistas. A atividade de
fruticultura de clima temperado sempre esteve marcada por insegurança na medida em
que o clima regional de Fraiburgo não é plenamente adequado para a produção. Como
resposta, os setores empresarial e público investiram em tecnologia, e essa se tornou a
principal justificativa para intervenções sobre o mundo natural.
Palavras-chaves: História Ambiental. Produção de maçãs. Sul do Brasil.
ABSTRACT:
This article discusses some technical discourses that emerged in the process of
introduction of apple orchards in Fraiburgo, Brazil, since the 1960s, through a historical
reading of technical documents, literature, and interviews. The temperate climate
fruticulture has always been characterized by insecurity insofar as the regional climate of
Fraiburgo is not fully adequate for production. In response, business and public sectors
have invested in technology, and this became the main justification for interventions in the
natural world.
Keywords: Environmental history. Apple production. Southern Brazil.
RESUMEN:
Este artículo analiza algunos discursos técnicos que surgieron en el proceso de
introducción de la cultura de la manzanera en Fraiburgo, Brasil, a partir de los años 1960,
a través de una lectura histórica de los documentos técnicos, literarios y de entrevistas. La
actividad de producción de frutas de clima templado ha estado siempre marcada por la
incertidumbre en que el clima regional de Fraiburgo no es totalmente adecuado para la
producción. En respuesta, sectores empresariales y públicos han invertido en tecnología,
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y esto se convirtió en la principal justificación para las intervenciones en el mundo natural.
Palabras-clave: Historia ambiental. Producción de manzanas. Sur de Brasil.

A expansão do cultivo comercial e moderno de macieiras (Malus domestica Borkh)
no sul do Brasil ocorreu efetivamente a partir de 1960, em Fraiburgo, meio-oeste de Santa
Catarina. Em 1962, a Sociedade Agrícola Fraiburgo SA (SAFRA S.A.) instalou um pomar
experimental de frutíferas de clima temperado numa área de cerca de 40 hectares, sob a
direção técnica do agrônomo franco-argelino Roger Marie Gilbert Biau (KLANOVICZ;
NODARI, 2005 e BRANDT, 2005). Depois de uma década de pesquisas sobre adaptação
de cultivares, correção de solo e relevo e de contato com técnicos de outros países para
resolver problemas de condução de pomares na região, constatou-se que a atividade
economicamente viável para a localidade era o cultivo de macieiras (BURKE, 1994). Essa
constatação ocorreu em meio a um processo de expansão de pomares de macieira que já
vinha ocorrendo desde a segunda metade da década de 1960, e foi corroborada pela
primeira colheita oficial de maçãs de 1967.
O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir alguns discursos técnicos
sobre a produção de maçãs em Fraiburgo/SC, entre as décadas de 1960 e 1990, tendo
como pano de fundo a consolidação da pomicultura no país. Consideramos os discursos
como entidades que não são independentes dos contextos dos quais emergem,
emaranhando significados, sentidos e práticas que são por assim dizer “verbalizadas” nas
mais diferentes formas documentais (MEYER; POPPLOW, 2004).

É a partir dessas

produções discursivas que emergiram no ambiente técnico de produção de maçãs em
Fraiburgo/SC, mas que também transbordaram para outros setores da vida cotidiana
local, sendo possível desta forma assim inserir a problemática num contexto de ideias
sobre controle da natureza, sobre correção dos espaços com base no conhecimento
técnico de uma agricultura modernizada.
Acredita-se que esses discursos técnicos sobre a produção de maçãs num
ambiente inadequado são a resposta incisiva e nada gratuita a discussões promovidas na
década de 1960, vinculadas à legitimação dessa cultura agrícola no país, que foi
construído imagética e historicamente como tropical, e que tinha a tropicalidade
(ARNOLD, 2002) como elemento diluído em toda a identidade nacional. A possibilidade de
produzir frutas de clima temperado num país tropical quebraria, em certa medida, a
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prevalência do conceito de país tropical, onde as zonas de clima temperado eram
consideradas anômalas frente a uma identidade partilhada. Por outro lado, os esforços
para desenvolver economicamente a região fria revestia-se de um novo esforço de
unidade identitária, amparada pela “europeização” regional, pelo discurso das paisagens
europeias, construídas como questões locais. Isso seria um dos motivos encontrados por
agrônomos que começaram a desafiar o sistema tropical de entendimento da paisagem e
da natureza brasileiras, para afirmarem a possibilidade de produzir frutas de clima
temperado em toda a região.
Estamos utilizando como fontes para a produção do presente texto documentos
técnicos, iconográficos, reportagens coletadas em revistas de circulação nacional, e
alguns relatos resultantes de entrevistas cotejadas com documentos escritos, nos quais
se pode perceber a emergência de discursos técnicos de “correção dos problemas
naturais” no tocante à produção de maçãs em Santa Catarina. No que concerne as
entrevistas se optou em manter o sigilo dos entrevistados para preservar suas vidas
profissionais. Este cuidado também foi tomado por entendermos que a construção das
interpretações sobre a história da atividade de fruticultura de clima temperado confundese com histórias político-administrativas locais, ainda em terreno de disputa no que tange
à elaboração de identidades regionais amparadas pela máxima exploração ou até a
fetichização da maçã KLANOVICZ; NODARI, 2005 e KLANOVICZ, 2009).
Buscamos apresentar a trajetória técnica dos projetos de fruticultura de clima
temperado na região de Fraiburgo, em meio ao processo de modernização da agricultura
do sul do Brasil na segunda metade do século 20 e à constituição de táticas para a
adaptação climática de cultivares de macieiras, especialmente até 1989.

FRAIBURGO E A FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO
A idéia de produzir maçãs em Fraiburgo/SC começou a tomar forma no final da
década de 1950, quando alguns proprietários de serrarias da região então conhecida
como Butiá Verde constataram que o fim das reservas de mata estava próximo (FREY,
1989; LOPEZ, 1989 e BURKE, 1994). Foi o caso dos irmãos René e Arnoldo Frey, que
exploravam o setor madeireiro no meio-oeste catarinense desde a década de 1930.
Pressionados pela escassez, os Frey lançaram-se à busca de alternativas de
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investimento para sua própria permanência no seio da elite econômica e social da região.
A serraria René Frey & Irmão Ltda. cortava e beneficiava madeiras da Floresta Ombrófila
Mista, comercializando-as na forma de tábuas e de caixas para outros Estados. Para isso,
tinha mais de cem empregados em 1960, e em seu entorno já havia o núcleo urbano, que,
em dezembro de 1961, tornar-se-ia o município de Fraiburgo. A empresa tinha
representações comerciais no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP, dirigidas pelos filhos
de René Frey e Arnoldo Frey. Em São Paulo, os Frey comercializavam caixas de madeira
de araucária para a vinícola Schenk, firma que aproximou a serraria catarinense (então
em dificuldades financeiras no final da década de 1950 devido ao fim das reservas
extrativistas) aos vitivinicultores franco-argelinos Mahler-Evrard, interessados em investir
no Brasil. A vinícola Schenk colocou os interessados em contato entre 1959 e 1962
(EVRARD, 2003).
Os Mahler-Evrard e os Frey tinham interesses convergentes: os franco-argelinos
pretendiam investir no ramo de fruticultura e produção de vinhos e os Frey queriam
deslocar seus investimentos do ramo de extração para quaisquer outros. Os francoargelinos precisavam sair da Argélia para não perderem investimentos num país em
convulsão devido ao processo de descolonização. Tinham know-how na produção de
uvas e vinhos (mas não na de frutas de clima temperado em geral) e capital, e sabiam
das oportunidades de negócios com frutas e derivados no Brasil. Os Frey eram
proprietários de cerca de cinco mil hectares de terra em Fraiburgo, estavam interessados
na fruticultura, sabiam que o solo e o clima de suas terras eram presumivelmente
propícios à produção de frutas como maçãs e uvas, mas não tinham experiência em seu
cultivo. A aproximação de interesses resultou numa sociedade na qual os Frey investiram
mil hectares no plantio de frutas temperadas e uvas, enquanto os Mahler-Evrard
aplicaram capital financeiro no projeto (EVRARD, 2003).
Apesar de não cultivar macieiras na Argélia, o grupo Mahler-Evrard mantinha
contatos com especialistas desse ramo na França. Também tinha conhecimento das
réunions pomologiques organizadas pelo viveirista francês Georges Delbard, em
Malicorne, França, desde 1958, que inaugurou seu pomar experimental de frutas
temperadas e que foi amplamente comemorado pelas imprensas da França, dos Estados
Unidos da América, do Japão e da URSS (DELBARD, 1986, p. 404-405). Essas reuniões
científicas e de negócios deram origem ao Congresso Pomológico Internacional de Sion,
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Suíça, em outubro de 1962, e à Jornada de Economia Frutícola de Paris de 21 de
setembro de 1964.
Uma experiência fundamental para Delbard ampliar suas pesquisas, criar seu
pomar experimental e estudar a adaptação de plantas temperadas a climas diferentes
deu-se com o contato com fruticultores da Argélia em 1952, durante o Congresso
Pomológico de Argel. O próprio Delbard afirmou existir, em 1960, uma
febre de plantações na Argélia. Quer sejam pieds-noirs ou metropolitanos parece
ser necessário manter contato com esses fruticultores para realizar ensaios e
sintetizar o conhecimento sobre a produção de frutas de clima temperado com a
finalidade de projetar uma ação dinâmica, mais racional, para o futuro. (DELBARD,
1986, p. 410)

Esse congresso que ocorrera em Argel trouxe à tona, para Delbard e outros
especialistas, o debate científico e comercial sobre a possibilidade de se produzir frutas
de clima temperado em regiões consideradas inadequadas “naturalmente”, do ponto de
vista climático, para esse tipo de agricultura. Para alguns agrônomos, o investimento na
produção de frutas de clima temperado em regiões inadequadas climaticamente
representava um erro comercial e financeiro, na medida em que os resultados em termos
de safras seriam insignificantes frente ao aporte inicial para se implementar um projeto.
Essa tese vigorou ao longo dos anos 1960, principalmente quando se refere ao Brasil e as
assessorias técnicas prestadas ao Ministério da Agricultura do país por meio dos acordos
com o USAID. Por outro lado, Delbard e outros já haviam percebido que, em regiões
como a Argélia, a altitude “corrigia” os efeitos da latitude, o que favoreceria uma espécie
de “indução” das fruteiras à produção, mesmo com clima inadequado.
Delbard, ao relatar sua experiência com os pomares de macieira em Santa
Catarina, enfatizava sempre que as relações pessoais foram mais importantes do que o
capital financeiro propriamente dito, para o sucesso da produção. De fato, os contatos
entre o grupo Mahler-Evrard e a empresa Pépinières Delbard impulsionaram o plantio de
macieiras em Fraiburgo, a partir da fundação da SAFRA S.A., em 1962. Henri Evrard,
Roland Mayer e Roger Biau tornaram-se imigrantes franco-argelinos no meio-oeste
catarinense e ocuparam cargos técnicos e administrativos na nova empresa, enquanto
que René e Arnoldo Frey eram os sócios que investiram terras. Roger Biau ficaria
responsável por estudos no pomar experimental situado a pouco mais de cinco
quilômetros do centro da cidade de Fraiburgo. Em pouco tempo, a Safra S.A.
comercializaria mudas (de macieiras, pereiras, pessegueiros, nectarinas e ameixeiras),
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frutas (principalmente uvas) e bebidas (conhaques, vinhos e espumantes) para todos os
estados do centro-sul do Brasil (BURKE, 1994, p. 28).
O próximo passo da empresa foi captar dinheiro e conhecimento técnico do próprio
Delbard. A reunião pomológica de 1 de setembro de 1965, em Malicorne, França, colocou
o empresário em contato direto com a família Evrard. Os Evrard expuseram o projeto de
plantio de macieiras e videiras em Fraiburgo, situação que Delbard assim relembrou:
Interessado que estava no problema do comportamento de pomares jovens, e
depois de saber que eles tinham um pomar-piloto no Brasil que se comportava de
forma anormal, aceitei de imediato o convite que me fizeram para analisar e
expandir seu pomar. A ideia de descobrir o potencial frutícola do maior país da
América do Sul me encantava. Promovido a conselheiro em um país no qual
jamais havia pisado, minha reputação exigia que me dedicasse imediatamente a
estudar sua biogeografia (DELBARD, 1986, p. 569).

Diferentemente do entendimento dos agrônomos norte-americanos que afirmavam
ser impossível produzir frutas de clima temperado em país tropical (DELBALRD, 1986 ,
FREY, 1989; BURKE, 1994), Georges Delbard, o pomar experimental de Roger Biau e a
experiência argelina de fruticultura mostravam o potencial da pomicultura brasileira,
inserindo essa região num debate maior no campo da Geografia e da Agronomia. Pode-se
inferir que,o interesse de pesquisa de Delbard e as negativas de técnicos estadunidenses,
transformavam Fraiburgo num terreno de disputas científicas e pela legitimidade científica
da fruticultura de clima temperado:
A parte mais meridional do Brasil, a região de Pelotas, está situada na mesma
latitude de Marrakech. As mesmas causas produzem os mesmos efeitos, e minha
experiência na África do norte em matéria de cultivo de espécies frutícolas
temperadas constitui base sólida para trazer a esse grande país uma nova
aplicação judiciosa de minhas teorias. O que pensei espontaneamente, revelou-se
com exatidão (DELBARD, 1986, p. 569).

Em sua primeira visita ao pomar experimental de Biau, em 1966, ele concluiu que o
comportamento das macieiras e pereiras ali plantadas era idêntico ao daquelas cultivadas
na Argélia, e que “a altitude corrigia os efeitos da latitude” (DELBARD, 1986, p. 569). O
viveirista passou a fornecer novas variedades para Fraiburgo, além de sugerir técnicas de
manejo de solo e da paisagem. Também investiu capital na ampliação da Safra S.A. até a
década de 1970, quando decidiu deixar a sociedade.
Esse primeiro momento da história dos pomares modernos de macieira em Santa
Catarina, de 1962 a 1973, foi marcado pela convergência de investimentos privados (os
primeiros, até 1968) e públicos, sendo um destes a lei federal n. 5.106, de 2 de setembro
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de 1966, que autorizava pessoas físicas e jurídicas descontarem do imposto de renda
devido, “até 50% do valor do imposto, as importâncias comprovadamente aplicadas em
florestamento ou reflorestamento, que poderá ser feito com essências florestais, árvores
frutíferas, árvores de grande porte e relativas ao ano-base” (BRASIL, 1966). De acordo
com alíneas de seu art. 2:
1) só poderiam constituir florestamentos ou reflorestamentos pessoas físicas ou
jurídicas que tivessem justa posse, título de propriedade, usufruto, detenção de
domínio ou fossem locatárias ou comodatárias de terras; 2) que tivessem projetos
aprovados pelo Ministério da Agricultura, compreendendo programa de plantio
anual mínimo de dez mil árvores, e 3) que o florestamento ou reflorestamento
pudesse, a juízo do Ministério da Agricultura, servir de base à exploração
econômica ou à conservação do solo e dos regimes das águas (BRASIL, 1966).

De acordo com a referida lei eram consideradas como despesas de florestamento
e reflorestamento
aquelas que forem aplicadas diretamente pelo contribuinte ou mediante a
contratação de serviços de terceiros, na elaboração do projeto técnico, no preparo
das terras, na aquisição de sementes, no plantio, na proteção, na vigilância, na
administração de viveiros e florestas e na abertura e conservação de caminhos de
serviços (BRASIL, 1966).

Essa lei foi amplamente aproveitada pela iniciativa privada entre 1967 e 1975. A
instalação de pomares com no mínimo dez mil plantas, ou seja, no mínimo dez hectares,
levando em consideração alguns problemas ecológicos como a queda de flores e a
baixíssima produtividade por planta até 1975, não teria ocorrido sem os incentivos fiscais
do governo federal. Isso porque os técnicos percebiam, desde 1969, que era necessário
tomar algumas medidas para resolver o problema da queda de flores entre setembro e
outubro, o que reduzia o rendimento, que variava de duas a quatro toneladas por hectare
(BLEICHER, 2002). Na época, o problema em produzir frutas de clima temperado na
região residia na incompatibilidade edafoclimática de Fraiburgo ao cultivo das variedades
de macieira que estavam sendo produzidas na localidade, e que ainda estavam sendo
pesquisadas no que dizia respeito à adaptação climática e de solo. Mesmo assim,
empresas instalavam-se em Fraiburgo, com grandes projetos, aproveitando os incentivos
fiscais de reflorestamento ofertados pelo governo militar. Foi o caso da Reflorestamento
Fraiburgo Ltda. (REFLOR Ltda.), criada por René Frey e seu filho mais velho, Willy, em
1967, para plantar principalmente Pinus elliottis. A empresa acabou incluindo a Malus
domestica como variedade a ser „florestada‟, com autorização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) (BRANDT, 2005, p.12).
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O principal instrumento de investimento público na fruticultura temperada de
Fraiburgo nesses primeiros tempos foi o Programa de Fruticultura de Clima Temperado
(PROFIT), lançado pelas autarquias de assistência técnica, pesquisa e extensão rural
catarinenses (Associação de Crédito Rural de Santa Catarina – ACARESC) e amparado,
a partir de 1975, pela Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (EMPASC). Suas
justificativas eram os elevados gastos com a importação de frutas e as „novas alternativas‟
econômicas para os agricultores (aqueles que pudessem pagar pelas benesses públicas).
O estado contrataria a Safra S.A. como fornecedora exclusiva de mudas de cultivares
necessárias ao funcionamento e expansão do programa.

Esse momento propício ao

desenvolvimento da fruticultura de clima temperado, amparada pelo estado (PROFIT,
ACARESC e EMPASC), de um lado, e por investimentos privados de outros, foi marcado
também pela difusão proselitista da crença na tecnologia “controladora e corretora dos
defeitos da natureza”, para tomar de empréstimo expressão de técnicos agrícolas
atuantes em Fraiburgo. Já nessa fase se observam a percepção das muitas limitações
ambientais aos projetos de fruticultura e a introdução de algumas relações novas ou
diferentes entre humanos e não humanos, nas áreas produtoras de maçã (KLANOVICZ,
2007, p. 230).
Não apenas a SAFRA S.A. dedicar-se-ia à fruticultura de clima temperado nesse
processo de expansão. A empresa Reflorestamento Fraiburgo Ltda. começou a plantar
pomares em terras próprias, arrendadas ou em sistema de comodato e condomínio, com
mudas adquiridas da SAFRA S.A.. Em 1969 outra empresa da família Frey foi criada para
executar projetos de fruticultura usando os serviços da Reflor Ltda. e da Safra S.A.: A
Renar Agropastorial Ltda. (Renar). A Renar plantaria macieiras com incentivos fiscais,
usando “recursos originários da exploração madeireira da empresa-mãe (René Frey &
Irmão Ltda.), ou seja, dinheiro de impostos reaplicados no processo de acumulação de
capital da família. Além disso, aproveitaria técnicos do PROFIT (BRANDT, 2005 e
KLANOVICZ, 2007).
O Brasil ainda era importador de maçãs em 1969, contudo o que estava em jogo
para a obtenção de incentivos era a perspectiva de futura suficiência do mercado nacional
com base na produção da região sul. Do ponto de vista empresarial, se o país ainda não
exportava a fruta, pelo menos começava a produzi-la para o mercado interno, com
técnicas modernas. Da mesma forma, se havia problemas ecológicos, eles poderiam ser
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revertidos com conhecimento técnico, já que Fraiburgo era um “vasto campo
experimental”, para usar a expressão de Willy Frey (1973).
Carlos Alberto de Abreu (1973), gerente administrativo da Safra S.A. em 1973,
afirma que, no Brasil, a produção de frutas temperadas como maçãs, peras, nectarinas e
ameixas teve um caminho difícil, marcado por sucessivas importações de material
genético da Europa, adaptações e tratamentos. A Safra S.A. tinha, na época, a liderança
nacional do mercado, com 1.013 hectares de fruteiras temperadas: videiras – Merlot,
Cabernet, Trebiano e Marzenino –; ameixeiras – Santa Rosa e Santa Rita –; e macieiras –
Golden Spur, Red Spur, Golden Delicious, Wellspur, Melrose, Blackjohn, Royal Red e
Willie Sharp –, entre outras. Em 1973 a comercialização da Safra S.A. alcançava a
414.718 mudas, sendo 395.154 de macieiras, 12.021 de nectarinas, 4.359 de ameixeiras,
794 de pessegueiros e 247 de pereiras, além de 1.878 de roseiras e 265 de frutas
diversas. Ao final do relatório, Abreu afirma que o comércio de frutas da empresa crescia
ano a ano, acompanhando o aumento do consumo nacional (ABREU, 1973).
O consumo de maçãs per capita no país passou de 0,65kg/ano em 1960, para
1,45kg/ano em 1970 (ABPM, 2006). Tal crescimento certamente teve relação com a
ampliação de pomares de macieira em Fraiburgo. Diversas empresas do Brasil
começaram a entrar em contato com a Reflor Ltda. com vistas a instalar ali pomares e
projetos de reflorestamento, aproveitando incentivos fiscais oferecidos pelo governo
federal e, obviamente, com a finalidade de pagar menos impostos. Essas empresas
utilizavam áreas da própria Reflor Ltda., em regime de comodato ou condomínio.
Relatório da empresa, de 1973, mostra dados sobre dez projetos de reflorestamento com
Pinus taeda, Pinus elliottis e Araucária angustifolia, realizados entre 1967 e 1970,
totalizando 2.716,34 hectares e 3.618.750 mudas. Ao aproveitar a macieira como
essência florestal legalmente válida para florestamento, de acordo com a lei 5.106, de
1966, a Reflor Ltda. assessoraria 13 projetos de fruticultura, entre 1967 e 1973,
abrangendo 592,5 hectares e 542.200 mudas. Em 1973 a empresa planejava o plantio de
141 hectares e 112.800 mudas para o ano seguinte e mais trezentos hectares com 240
mil macieiras para 1975. Esses últimos projetos receberam o nome de Fazenda Castelo
Branco III. Os mais de quinhentos hectares plantados até 1974 apenas pela Reflor Ltda.
eram a materialização de uma estratégia de negócios amparada em políticas públicas de
incentivo a projetos florestais.
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Em 1977, Fraiburgo concentrava as seguintes empresas no ramo de fruticultura:
Vinícola Fraiburgo SA, Reflorestamento Fraiburgo Ltda., Renar Agropastoril, Frutícola
Fraiburgo SA, Saga Agropecuária, Nodarisa Empreendimentos Florestais, Agrícola
Fraiburgo e Fructus Agricultura e Pecuária.
Em resumo, o surgimento da Safra S.A. e de outras empresas do setor de
fruticultura de clima temperado em Fraiburgo, entre as décadas de 1960 e 1970, foi
favorecido por estratégias de investimento e reinvestimento incentivado em pomares de
grande extensão territorial e com intenso uso de máquinas e insumos. Do ponto de vista
macroeconômico, as soluções pareciam encaminhar os rumos da atividade para um bom
termo, já que entre 1960 e 1969 o aumento da produção nacional de maçãs começava a
acompanhar, em progressão, as importações da fruta (KLANOVICZ, 2007). Mas todo esse
avanço compreendia um transbordamento necessário do campo de produção para o
mundo cotidiano da cidade, com implicações socioeconômicas, políticas, ambientais,
culturais e ecológicas.
Do ponto de vista socioeconômico, a implantação de pomares e o surgimento de
empresas impulsionariam a migração de mão-de-obra especializada, assim como a
necessária formação de mão-de-obra para o futuro na localidade. O evento também fez
com que houvesse a aproximação de inúmeras instituições num projeto comum, entre
elas as escolas técnicas e a igreja católica (KLANOVICZ, 2007).

O QUE SIGNIFICA CORRIGIR
No período inicial de expansão de pomares, entre 1963 e 1975, os técnicos
agrícolas e engenheiros agrônomos que moravam em Fraiburgo buscavam tornar
produtivos os pomares de macieira enquanto conviviam com problemas relativos à
polinização das plantas, acidez do solo, chuvas de granizo, geadas em épocas de
floração. Além disso tinham que pesquisar a própria adaptação de cultivares ao local de
produção, sem a presença de manuais de cultivo desenhados especificamente para a
região. O conhecimento europeu sobre polinização sem a necessidade de outros recursos
que não o próprio clima dificultava a produção. A demasiada expansão de pomares em
áreas onde as florestas já haviam sido derrubadas trouxe problemas ecológicos,
principalmente no que diz respeito à presença de insetos que poderiam minimizar o
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problema da polinização. Havia carência de insetos capazes de polinizar plantas,
resultante da redução drástica das matas nativas e da aplicação de acaricidas, fungicidas
e outros agrotóxicos em quantidade crescente, acompanhando a expansão das áreas de
plantio. A cada hectare expandido, problemas ou limitações naturais colocavam à prova o
conhecimento técnico da pomicultura.
Resolver a questão da queda de flores foi um passo importante, que só ocorreu
graças à pesquisa conduzida pelo especialista israelense Amnon Erez (BLEICHER, 2002
e EREZ, 2007). Ele constatou que a carência de horas-frio abaixo de 7,2°C necessárias
por ano (setecentas, no mínimo) retardava a brotação das plantas em Fraiburgo (EREZ,
2007). Como solução, sugeriu o uso intensivo de abelhas para auxiliar a polinização, além
de produtos químicos para “quebrar a dormência” das plantas. Em entrevista realizada
com o agrônomo da ACARESC Jorge Bleicher (2002), o mesmo afirma que:
Aí foi uma loucura! Um novo momento de expansão de pomares começou em
1975, e, dessa vez, as empresas começaram a derrubar florestas para dar espaço
às novas plantações. As macieiras passaram de uma produção de duas a quatro
toneladas por hectare, para 28, trinta toneladas. Lucro garantido com base na
tecnologia.

A adaptação de variedades foi outro problema encontrado em Fraiburgo. Muitos
dos pomares da primeira metade da década de 1970 estavam sendo plantados
principalmente com as variedades Red delicious e Golden delicious. Só a partir de
pesquisas que foram compiladas na obra A cultura da maçã, do agrônomo japonês Kenshi
Ushirozawa, que permaneceu em missão técnica em Santa Catarina entre 1971 e 1977, é
que essa questão passou a ser resolvida. O autor constatou que a produção de Red
delicious e de Golden delicious em regiões de altitude média de 1000m tornava essas
frutas propensas a serem farinhentas, de baixa qualidade comercial, e sugeria a
substituição dessas cultivares por variedades mais precoces, tais como a Gala
(USHIROZAWA, 1979). A erradicação de cultivares Golden e Red delicious tornou-se uma
constante, enquanto que os novos pomares passaram a ser instalados com duas
cultivares principais, a Gala e a Fuji.
Quanto ao solo e à forma de intervenção na paisagem com vistas a constituir
pomares modernos em Santa Catarina com as correções necessárias, o manual de
plantio de Kenshi Ushirozawa era claro:
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Recomenda-se pensar em mecanizar o máximo possível a cultura da macieira,
bem como realizar a aplicação e incorporação do calcário – termofosfato (yoorin),
profundamente, antes do plantio das mudas. Em caso de solos argilosos, deve-se
realizar drenagem, a fim de não enfraquecer ou mesmo secar as plantas
(USHIROZAWA, 1979).

No limiar dos anos 1980 Kenshi Ushirozawa perscrutava todos os aspectos da
pomicultura possível em Santa Catarina, deixando à mostra a macieira no conjunto de sua
forma e comportamento em esquemas, tabelas de produtividade, gráficos de distribuição
de plantas no espaço, sugestões de plantio em áreas que pudessem ser transformadas
em campo rapidamente. Enquanto isso, em Fraiburgo, no pomar experimental de Roger
Biau, as pesquisas que analisavam a adaptação e a fitotoxidade das plantas corriam em
regime acelerado. As plantas de Roger Biau eram tratadas como “ensaios”, e os
resultados de adaptação eram evidentes. Os resultados dessas pesquisas nunca foram
divulgados em periódicos científicos, e restaram apenas ofícios com ordens de serviço
para técnicos agrícolas em meio ao pomar experimental, especialmente aqueles que
tratavam de aplicação de herbicidas.3
Na contemporaneidade o que unia as experiências de Roger Biau e de Kenshi
Ushirozawa, era que o primeiro tratou de ensaiar adaptações, enquanto o segundo
buscou constituir padrões para expandir pomares de macieira no Estado de Santa
Catarina; Roger Biau atuava numa empresa privada e Kenshi Ushirozawa trabalhava
num projeto público do governo estadual.
Impulsionado pelo ritmo de expansão de pomares e pelos resultados positivos de
pesquisas públicas e privadas, Fraiburgo foi o município que mais devastou os
remanescentes de matas nativas de Santa Catarina. Foram derrubados mais de mil
hectares de floresta por ano, entre 1980 e 1983, conforme dados pontuados pelo
economista Carlos Eduardo Frickmann Young (2002). Em certa medida, essa realidade
materializada as aspirações de Jorge Bleicher, num documento de 1973, que observava
que “Fraiburgo não descansará enquanto não transformar toda a terra improdutiva em
locais geradores de progresso”. A devastação observada por Young „isolava‟ mais ainda
os insetos e reduzia a biodiversidade local. A presença de abelhas européias para auxiliar

3 Exemplos são ensaios com herbicidas Gramoxone, Kamex e Esapon, que resultaram eficientes em
pomares que não apresentaram fitotoxidade aparente, e ficaram livres de gramíneas de folhas estreitas,
segundo ensaio de 18 de agosto de 1975, portanto, 12 anos depois do início de pesquisas no pomar
experimental. Cf. R. Biau, Ofício aos técnicos 1, Agrícola Fraiburgo S/A, Fraiburgo, 18 ago. 1975 e Ofício
aos técnicos 2, Agrícola Fraiburgo SA, Fraiburgo, 18 ago. 1975.
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a polinização das plantas frutíferas, foi um sucesso tecnológico que garantiu o
crescimento da produtividade e aumentou a qualidade das frutas, além do fortalecimento
financeiro e de transformação do ambiente por parte dos produtores, entretanto trazia
incômodos para os seres humanos. É o caso do Técnico Agrícola #1 (2005), que, alérgico
a abelhas, se atormentava quando ficava próximo a uma caixa desses insetos.
Em síntese, as décadas de 1970 e 1980 trouxeram a consolidação da pomicultura
em Fraiburgo, com base em fruticultura mecanizada e racionalizada, que atraiu mão de
obra e investimentos de diversos setores e impulsionou a pesquisa. A população do
município, de pouco mais de dois mil habitantes em 1967, chegou a mais de 15 mil em
1985. A maçã era o carro-chefe da economia. O uso intensivo de tecnologia aplicada
garantia a produtividade dos pomares. Métodos automatizados de irrigação „combatiam‟ a
seca; sistemas de detecção e intervenção „combatiam‟ o granizo – as “chuvas de pedra” –
com estratégias militares (uso de radares e bombardeio de nuvens por foguetes,
inicialmente importados da França e Suíça e, depois, da União Soviética); focos de
incêndio serviam para „combater‟ geadas em épocas de florescência das plantas (em
setembro, na primavera); tratamentos fitossanitários radicais „atacavam‟ fungos e
doenças. Além disso, havia métodos para desviar cursos d‟água e uma logística
eficientíssima em época de colheita. Tudo isso dava lastro aos discursos que, ainda em
1983, afirmavam o sucesso de técnicos em “corrigir defeitos da natureza” na região,
conforme matéria publicada na revista Veja (1983).
Na década de 1980, a produção brasileira de maçãs esteve condicionada à
erradicação de variedades como a Golden Delicious ou a Royal Red, substituídas por
variedades vermelhas de maçã como a Gala (oriunda da Nova Zelândia por cruzamento
das variedades Kidd‟s Orange e Golden Delicious) e a Fuji (japonesa, resultante do
cruzamento da Ralls Janet e da Delicious). A Gala foi introduzida em Fraiburgo pela Safra
S.A., e a Fuji, importada do Japão por técnicos da ACARESC de São Joaquim/SC
(EPAGRI, 2002). Tratava-se, contudo, de duas variedades relativamente novas para os
técnicos catarinenses, em termos de conhecimento técnico e comportamento, e conforme
o porta-enxerto usado para seu plantio haveria maior ou menor propensão de as plantas
adultas serem alvo de doenças ou pragas.
Alguns técnicos acreditavam que o processo de expansão dos pomares em
Fraiburgo na década de 1980, caracterizado pelo avanço da devastação de áreas de
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mata secundária, poderia trazer riscos à produção futura, devido ao estabelecimento de
novas relações ecológicas entre a macieira e fungos, por exemplo (BLEIHER, 2002).
Aliás, não só os fungos começavam a assumir papel importante numa história contraposta
à crença no sucesso da tecnologia corregedora do ambiente, como também ácaros,
insetos e intempéries. A linguagem de técnicos e produtores, ao descrever o ambiente de
plantio e produção dos futuros pomares daquela década de 1980, adquiriu caráter cada
vez mais bélico. Sucessivamente, expressões como “correção dos defeitos da natureza”,
“poderosas máquinas que corrigem o solo”, “foguetes para o combate de intempéries”,
“racionalização da paisagem” passaram a fazer parte do dia a dia de técnicos, até em
suas anotações em agendas e calendários de atividades (SIMONETTI, 1973).
Essa „terminologia bélica‟ aplicava-se a não humanos como o ácaro vermelho
(Tetranychus ludeni Zacher), especialmente em plantios de larga escala na segunda
metade da década de 1980. Esse perigo representado pelo ácaro sempre preocupou
técnicos e produtores locais e demandava o combate imediato e enérgico, por meio de
agrotóxicos como o dicofol.
A dinâmica de trabalho criada em razão da expansão de número e tamanho dos
pomares determinou que o aporte de agrotóxicos alcançasse dimensões espetaculares na
década de 1980 – especialmente entre produtores que tinham pouco tempo e muita
plantação a „tratar‟ –, para evitar o alastramento de doenças, como sarna, ou de parasitas,
como o ácaro-vermelho. Essa lógica de plantio intensivo e a alta produtividade com vistas
ao mercado aquecido funcionava a favor do produtor enquanto não houvesse abalos de
ordem ecológica.
QUANDO A CORREÇÃO NÃO DÁ CERTO
Nos anos de 1980 convivia-se, em equilíbrio precário, com problemas como o
ácaro vermelho europeu, a mosca da fruta, a sarna da macieira, a podridão amarga e a
podridão de colo. Com o passar do tempo, surgiriam os problemas da lagarta-enroladeira,
da mancha foliar da Gala e da podridão branca, além de antigas pragas que retornavam,
como a grafolita. Na história da pomicultura em Fraiburgo, portanto, as relações entre os
humanos e as macieiras passaram a envolver personagens como podridão amarga
(Rosellinia necatrix (Harting) Berlese), podridão de colo (Phytophthora cactorum (Lebert et
Cohn) Schroeter), armilária (Armillariella mellea (Fries) Karsten), galha-da-coroa
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(Agrobacterium tumefaciens (E.F. Smith et Townsend)), cancro (Nectria galligena), sarna
(Venturia inaequalis (Cooke) Winter) e glomerela (Glomerella cingulata (Stoneman)
Spaudling et Schrenk). No caso de pragas, os humanos começaram a se deparar com
traça da fruta (Carpocapsa pomonella Linnaeus), ácaros diversos, pulgão lanígero
(Eriosoma lanigerum Hausmann) ou cochonilha (Quadaspidiotus perniciosus Comstock)
(EPAGRI, 2002).
Para muitos profissionais envolvidos na fruticultura de clima temperado, o alento
era a crença na tecnologia: “já que a gente não tem clima certo, o negócio é depender de
produtos químicos e de tecnologia para torcer a natureza”, diz o Técnico Agrícola #4
(2005), complementando curiosamente sua frase com os seguintes termos: “vivemos em
guerra contra a natureza, e vivemos tendo que corrigir sempre as coisas por aqui, para
conseguir produzir... vivemos construindo um microclima regional” (2004).
Em 1986, Fraiburgo comemorava a Primeira Festa Catarinense da Maçã, com um
objetivo comercial claro, além de outros interesses , nos quais podemos pontuar a crença
na tecnologia e a ênfase no discurso técnico como justificador das intervenções no mundo
natural para a produção de maçãs na região. A ABPM aproveitava a oportunidade para
lançar a campanha “Maçã brasileira: o pecado que deu certo”. Qualquer um poderia
pensar que esse slogan teria relação com o mito da maçã como fruto proibido consumido
por Adão e Eva no Éden judaico-cristão. Mas o trocadilho era, também , uma resposta dos
produtores nacionais às afirmações agronômicas dos anos 1960 e 1970, que afirmavam
ser impossível produzir maçãs em escala e qualidade comerciais no país, devido à
inadequação edáfica e climática (FREY, 1989, SCHMIDT, 1990; BURKE, 1994). Não
houve edições posteriores desta festa, todavia o investimento simbólico feito no evento
pelas iniciativas públicas e privadas serviu para dar publicidade à vitória do conhecimento
técnico. Conhecimento que se mostrou capaz de produzir frutas de clima temperado no
contexto de natureza, clima e relevo impróprios ao cultivo de maçãs, pelo menos de
acordo com grande parte de laudos estrangeiros publicados sobre a região cerca de vinte
anos antes. Ao que parece, tudo estava correndo bem no mundo tecnificado da produção,
onde o saber técnico pretensamente exalava certezas de um porvir sem maiores
problemas no que diz respeito à fruticultura de clima temperado. Mesmo assim,
lembremos no equilíbrio precário entre humanos e não-humanos.
O triunfo da produção e da técnica brasileira no conduzir de pomares de macieira
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acabou sendo testado em 1989. Em meio a uma já eminente capacidade exportadora da
fruta, e com um mercado interno consolidado, empresas do setor, principalmente em
Fraiburgo (Fischer Fraiburgo Agrícola, Grupo VF, Renar Maçãs, Pomifrai Fruticultura,
Portobello Alimentos e Pomigrai Frutas) comemoravam a safra de quase trezentas mil
toneladas colhida entre fevereiro e abril. A quase totalidade da produção brasileira de
maçãs estava concentrada na região Sul do país, especialmente em Santa Catarina
(municípios de Fraiburgo e São Joaquim) e no Rio Grande do Sul (Vacaria). Desde a
metade daquela década, o sucesso econômico do setor fez com que pomicultores
começassem a expandir os pomares para aumentar seu rendimento. O único espaço
físico para isso, pelo menos em Fraiburgo, era o que restava da Floresta Ombrófila Mista.
Ao derrubar o que restava da floresta, os produtores fraiburguenses enfrentariam
problemas como o ataque de fungos às raízes das macieiras, além de parasitas que,
muitas vezes, seriam responsabilizados por diversos problemas de origem ecológica
(necessidade de erradicação de plantações) e econômica (justificativa para os baixos
salários pagos pelo setor).
Criar e expandir pomares de macieira, no Brasil da década de 1980, custava
aproximadamente dez mil dólares por hectare (BLEICHER, 2002). Da plantação à
primeira safra, o pomar demandaria três anos, contudo uma colheita média de 28
toneladas por hectare servia para cobrir, a partir daí, todos os custos envolvidos na
manutenção de um hectare de pomar por ano. Fraiburgo já produzia uma média de 30
toneladas por hectare (Técnico Agrícola #1, 2005). Portanto a comercialização das safras
– cada vez maiores e de melhor qualidade, com o uso cada vez mais corriqueiro e eficaz
de diversos insumos – cobria os investimentos. Os lucros oriundos da pomicultura fizeram
com que a Associação dos Fruticultores de Fraiburgo e a Associação Brasileira dos
Produtores de Maçã (ABPM) direcionassem ao setor público verbas destinadas à
pesquisa agronômica, o que gerou, em certa medida, uma espécie de dependência das
instituições de pesquisa agrícola de Santa Catarina com relação ao setor produtivo. É o
caso exemplar da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A. (EMPASC).
Nessa „simbiose institucional‟, as empresas incorporavam técnicas e produtos relativos a
melhoramento, reprodução, cultivo e comercialização de maçãs, o que incluía estudos de
combate a doenças e parasitos, bem como sobre a adaptação de cultivares de macieira
de países como Nova Zelândia, Japão ou França a condições climáticas do sul do Brasil,
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problema ainda hoje enfrentado pela pomicultura (BRDE, 2005).
O cenário da pomicultura brasileira em 1989 era o melhor possível, pelo menos na
aparência. O consumo per capita de maçã no Brasil passou de 1,9kg/ano, em 1979, para
2,8kg/ano, em 1988, e a safra de 31 mil toneladas colhidas em 1979 passou para
trezentas mil toneladas em 1988-1989. Fraiburgo, Vacaria e São Joaquim (os três maiores
produtores) concentravam as dez maiores empresas brasileiras de fruticultura de clima
temperado e empregavam diretamente mais de vinte mil trabalhadores e outros tantos de
maneira indireta (BRDE, 2005).
Apesar da euforia do período, houve um fato que acabou abalando a imagem
pública da pomicultura. Entre os meses de julho e agosto de 1989, época de maior
comercialização da maçã brasileira, a ABPM envolveu-se num escândalo. Entre os
Estados do Paraná e de São Paulo, fiscais apreenderam uma carga de maçãs
supostamente vindas de Guarapuava/PR e da Argentina, e foi constatado através de
análise do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) a contaminação da carga com o
acaricida dicofol,4 proibido desde a portaria 329 do Ministério da Agricultura, de 2 de
setembro de 1985.5 Essa notícia teve impacto direto sobre a comercialização de maçãs
em nível nacional (POGLIA, 1989, p.5).
Em 26 de julho de 1989, em meio à polêmica sobre a contaminação das maçãs por
dicofol, a revista Exame Vip publicou matéria de capa “O veneno vai à mesa”, de
responsabilidade

dos

editores,

abordando

o

consumo

das

maçãs

brasileiras

contaminadas (26 jul. 1989, p.40). Até então, eram raros os artigos de circulação nacional
que tratavam dos riscos de toxicidade em frutas, e aquele afirmava que a culpa de a
população brasileira estar consumindo frutas intoxicadas era dos produtores de maçãs.
Na reportagem, a contaminação das maçãs resultava de erros na dosagem de defensivos
agrícolas, o que explicava a apreensão de um lote de trezentas toneladas de maçãs
contaminadas com dicofol: “As maçãs vinham do Paraná e da Argentina e foram
interceptadas – um bom sinal, sem dúvida. Só que muitas remessas foram e vêm sendo
consumidas desde fevereiro, quando começaram a ser colhidas” (EXAME VIP, 26 jul.

4 O dicofol (C14H9Cl5O) é resultante da hidrólise do diclorodifeniltricloretano (DDT) e quimicamente
conhecido como 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol.
5 O artigo 1 dessa portaria estabelecia: “Proibir, em todo o território nacional, a comercialização, o uso e a
distribuição dos produtos agrotóxicos organoclorados, destinados à agropecuária entre outros: Aldrin,
Canfeno, Clorado (Toxafeno), DDT, Dodecacloro, Endrin, Heptacloro, Lindane, Endosulfato, Metoxicloro,
Monocloro, Dicofol e Clorobenzilato.
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1989, p.40). De acordo com a revista, os responsáveis pela contaminação das maçãs
eram os produtores paranaenses e argentinos. As autoridades do Paraná, por sua vez,
eximiam-se de culpa atribuindo o problema à aquisição de frutas intoxicadas provenientes
de Santa Catarina – praxe entre os pomicultores de Guarapuava/PR, que, para garantir a
comercialização, recompunham o estoque com frutas de outras áreas. Por outro lado, os
pomicultores dessa região do Paraná faziam parte da ABPM e estavam, por assim dizer,
no mesmo barco, sofrendo a crise comercial e técnica por que passavam outros
produtores.
Na mesma data, o jornal Gazeta Mercantil (26 jul. 1989, p.13), editado em São
Paulo e, na época o principal periódico brasileiro voltado para negócios, trazia a
manchete: “Agrotóxicos: Santa Catarina produziu maçã contaminada”. Tendo recebido
aquele periódico informações sobre os resíduos de substâncias carcinogênicas nas
amostras de maçãs analisadas pelo Tecpar e ciente de que as autoridades sanitárias
paranaenses haviam responsabilizado os produtores catarinenses, sua reportagem traçou
o quadro da crise da fruticultura de clima temperado, expondo, aliás, algumas
reclamações dos antigos e tradicionais fornecedores de maçã para o Brasil, os argentinos
(GAZETA DO POVO, 1 ago. 1989, p.9).
O governo brasileiro, pressionado pelos produtores nacionais e temendo a
comercialização de frutas contaminadas, embargou, na última semana de julho de 1989, a
entrada de maçãs argentinas no país. A reação foi imediata: em 1 de agosto do mesmo
ano, a Argentina exigiu a normalização imediata da venda de maçãs para o Brasil, uma
vez que “os exportadores de maçãs da Argentina cumprem rigorosamente com a
legislação sanitária estabelecida pelo Ministério da Saúde do Brasil, e as autoridades
temem por uma queda nas importações brasileiras, trazendo como consequência um
desequilíbrio na balança comercial entre os dois países” (GAZETA DO POVO, 1 ago.
1989, p.9).
A ABPM rebateu as acusações por meio do jornal Diário Catarinense, em 30 de
julho, com a manchete “Santa Catarina produz 58,47% da maçã nacional”. Para Tarcísio
Poglia (1989), o aumento da produção e da produtividade dos pomares brasileiros foi
diretamente proporcional ao aumento da população nacional, mas o incremento do
consumo e da produção de maçãs ficara prejudicado pela polêmica em torno do dicofol. O
jornalista explicava que o dicofol era usado “em macieiras de vários países, como Estados
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Unidos, Alemanha Ocidental, França, Itália, Suécia e Argentina. Foi aplicado em pomares
brasileiros até 1985, quando foi proibido. Porém, este agrotóxico continua liberado no
Brasil para a laranja e o algodão” (POGLIA, 1989). O engenheiro-agrônomo Luiz Borges
Junior argumentava que a proibição do dicofol em macieiras existia, “mas o fato foi
isolado e o nível de contaminação encontrado era vinte vezes menor do que o permitido
pela Organização Mundial de Saúde” (POGLIA, 1989).
O que a ABPM tentava mostrar era de que o uso de dicofol era um fato isolado, o
que contradizia os próprios agrônomos de instituições etaduais, como é o caso de Paulo
Baggio, da ACARESC, ao afirmar que, em 1989, o Brasil havia exportado maçãs para a
Europa, e que o dicofol havia sido aceito normalmente por aquele mercado e que, se
algum problema tivesse surgido, o produto ainda era usado havia mais de 10 anos em 31
culturas, entre as quais as do tomate, do feijão e da batata, e não havia apresentado
nenhum problema de intoxicação” (POGLIA, 1989). Na mesma matéria do Diário
Catarinense, Luiz Borges Junior enfatizava que a polêmica em torno do dicofol estava
enredada em uma espécie de teoria da conspiração: “a notícia de contaminação das
maçãs de Guarapuava ganhou repercussão nacional porque há setores interessados em
que a produção brasileira seja prejudicada. À medida ... que a maçã nacional aumentou
sua participação no mercado interno, nos últimos dez anos, empresas importadoras
tiveram que reduzir sua ação no mercado” (POGLIA, 1989).
Na imprensa, o próximo passo da controvérsia seria a contra-ofensiva da ABPM às
denúncias de intoxicação da maçã brasileira, reação também esboçada nas páginas de
jornais e revistas de todo o país. “Precisamos desfazer esse mal-entendido sobre a
contaminação das maçãs”, declarou seu porta-voz à Gazeta Mercantil, em óbvia
referência ao artigo publicado pelo mesmo jornal, em 26 de julho. A reportagem afirmava
que “o dicofol foi usado em algumas lavouras do Paraná, mas em níveis muito inferiores
ao aceitável em qualquer país desenvolvido. Parte deste montante [de maçãs] será
perdido, se a situação do mercado não se reverter até setembro” (GAZETA MERCANTIL,
26 jul. 1989, p. 13).
No dia seguinte, a Renar Maçãs S.A., de Fraiburgo, dominava a manchete
“Produtor catarinense afirma: „Maçãs Renar não têm dicofol‟”, do jornal Gazeta do Povo,
de Curitiba/PR:
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A propósito das recentes ocorrências envolvendo as maçãs brasileiras – até então
consideradas frutas da melhor qualidade – de repente vedetes de noticiários que,
divulgando o uso do dicofol, lançaram sobre elas o estigma de fruto proibido, a
reportagem procurou ouvir uma das maiores autoridades no assunto. Willy Frey,
pioneiro no cultivo do apreciado fruto em terras brasileiras, é o diretorsuperintendente da Renar, empresa responsável pelo maior volume de maçãs
produzidas em Santa Catarina ... . A empresa providenciou o enterro do dicofol
com os maiores cuidados e precauções, e seu uso, a partir de então, foi
rigorosamente proibido nos muitos quilômetros quadrados de área de cultivo da
Renar (GAZETA DO POVO, 3 ago. 1989, p.11).

Concomitantemente a ABPM lançava na revista Veja, no Diário Catarinense e no
jornal O Globo matéria paga de página inteira reafirmando a qualidade das maçãs
nacionais e dos pomares de Fraiburgo. Na revista Veja a matéria continha ilustrações, e
sua chamada, em tom irônico, desafiava os concorrentes comerciais da fruta brasileira: “A
maçã brasileira dá uma banana para a concorrência” (VEJA 9 ago. 1989, p.68). Abaixo da
maçã vermelha que ocupava o centro da página, e por entre um foguete antigranizo, uma
antena de radar e uma macieira estilizada, daquelas que ilustram contos infantis, havia o
seguinte texto:
No Brasil a maçã nasce em berço esplêndido. Desde pequenininha ela recebe
tudo do bom e do melhor. Desenvolvimento científico das espécies mais
apropriadas, solo especialmente preparado, radares para controlar as condições
meteorológicas associados a foguetes antigranizo. Tanto cuidado pode parecer um
exagero. Mas nós não temos medo de mimar demais nossas maçãs. Quando elas
crescem, não se tornam ingratas. Devolvem estes cuidados na forma de uma fruta
saudável, bonita, cheia de vitaminas pra dar. Depois de grandes, elas correm o
mundo inteiro e fazem a fama da agricultura nacional com sua qualidade. Maçã
brasileira não tem medo de concorrer com ninguém. Porque ela sabe que é
gostosa. ABPM (VEJA , 9 ago. 1989, p.68).

Na mesma semana, outro anúncio da ABPM na mesma revista dirigia-se aos
“difamadores” da produção nacional de maçãs. Dessa vez, o texto tinha mais detalhes
sobre a produção da fruta e mesclava a crença no papel da tecnologia de produção com o
Éden, simbolizado por uma serpente ladeada por Adão e Eva, no centro da página. A
maçã ligava-se a lendas, preconceitos e desconhecimento:
Existe a lenda de que a qualidade da maçã brasileira é de terceiro mundo. É um
verdadeiro pecado pensar assim. A maçã brasileira é hoje um produto maduro. Ela
pode ser comparada com a fruta de qualquer outro país sem o risco de ficar
vermelha. Talvez você não saiba, mas existe uma associação chamada ABPM –
que assina embaixo da qualidade de nossa fruta. A ABPM incentiva e ajuda a
divulgar todas as técnicas mais avançadas para desenvolver e cuidar da maçã
brasileira. Hoje, a Gala brasileira é mais saborosa que a original da Nova Zelândia.
A Golden é mais suculenta que sua parente norte-americana. A Fuji daqui é mais
apetitosa que a ancestral japonesa. Você pode até não acreditar nisso. Mas os
europeus e americanos acreditam. E consomem nossa maçã com muito prazer. É
claro que para chegar lá a maçã brasileira teve que cumprir religiosamente as
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mais severas exigências técnico-legais. Cumpriu, provou suas virtudes, e ganhou
o reino dos consumidores do primeiro mundo. A ABPM tem sua participação nesta
história. Nós não prometemos o paraíso. Prometemos, sim, um produto puro e
honesto. Só uma serpente diria o contrário (VEJA, 9 ago. 1989, p.68).

Com uma campanha publicitária em nível nacional, a ABPM negava os problemas
resultantes do uso de produtos químicos proibidos no Brasil. Entretanto, técnicos
agrícolas e engenheiros-agrônomos,principalmente em Fraiburgo, afirmavam que o
dicofol ainda era utilizado. O Técnico Agrícola #2 lembra que o produto era muito usado.
“Perigoso, mas era bom porque era eficiente. Só sei que muitos nem sabiam que ele
estava proibido, e algumas empresas tinham muito desse produto em Santa Catarina, no
Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas a gente sabia que tinha um limite para usar”. O
Técnico Agrícola #3 também afirma ter usado muito o dicofol no trato de ácaros nas
macieiras de Fraiburgo. Nos dias em que o tratamento com esse produto era realizado,
a gente tomava muito cuidado e cansava de explicar para os tratoristas que eles
tinham que usar todo o equipamento de segurança: máscara, luva, macacão. É
claro que sem macacão e bota eles não poderiam nem dirigir trator, mas nesses
dias eles tinham que usar mais, tinham que pôr a máscara e as luvas. Eu cobrava
de todos e não deixava ninguém trabalhar sem equipamento” (Técnico Agrícola
#3, 2005).

Enquanto a polêmica do dicofol reinava na opinião pública, técnicos de Fraiburgo
relatam ter recebido ordens para abrir grandes buracos, isolados e distantes das
plantações, com o objetivo de enterrar galões do produto que, porventura, ainda
estivessem estocados. O Técnico Agrícola #2 (2005) narra:
6

Fui encarregado de pegar um bin com um trator, ir no depósito químico e pegar
todos os recipientes que tivessem dicofol. Depois disso, dois trabalhadores
abriram um buraco com a retroescavadeira, longe do pomar, longe dos rios, mas
perto da mata. Lembro que durante dois dias fiz várias viagens com o trator e com
o bin para levar embalagens. Depois disso, a ordem foi enterrar tudo, bem
enterrado” (Técnico Agrícola #2, 2005).

A única resposta possível para os produtores, no momento, era de reforçar o
discurso técnico de correção da natureza, afirmando, não por linguagem técnica, mas
apelativa em termos inclusive literários, que o país tinha capacidade técnica e
conhecimento para controlar todos os processos relativos à cultura da macieira., E que a
maçã nacional chegava aos mercados como produto não só das árvores frutíferas, mas
da qualidade do trabalho técnico e humano incidente sobre o mundo natural corrigido.
6 Palavra inglesa com que se denomina a caixa de madeira que acondiciona as maçãs no momento da
colheita e que tem capacidade de carregar trezentos quilos da fruta.
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Não é por coincidência, que Willy Frey lança, no final de 1989, a obra Fraiburgo:
berço da maçã brasileira, partindo de uma afirmação básica dessa característica da
produção de maçãs de Fraiburgo, que representava a evolução de um território descrito
pelo próprio autor em 1973 como “vasto campo experimental de fruticultura de clima
temperado” para a “capital brasileira da maçã”: “a macieira é dócil”:
em linguagem simples, falei sobre as propriedades alimentícias e terapêuticas da
maçã; e sobre os truques e artimanhas que se utiliza o pomicultor para “iludir” as
macieiras e assim delas obter maior produtividade. A macieira é dócil... sabe por
que? É possível serem cultivadas quatro ou mais varidades de maçãs em um só
tronco; e produzidas, desta mesma árvore, maçãs vermelhas, amarelas e verdes.
Estas variedades podem também oferecer quatro períodos diferentes de
maturação e colheita, de janeiro a maio. Aparentemente, um verdadeiro milagre
aos olhos leigos (FREY, 1989)

E a exposição do autor continua:
os primeiros frutos de uma macieira nova (de 3 anos) aparecem na extremidade
dos ramos. É a lei da natureza! Mas o homem pode iludir a planta e forçar a
natureza. Com isso, a árvore produzirá com um ano de antecedência. A
importância dessa técnica não é tanto pela produtividade antecipada, mas sim
pelo fato de que, ao frutificar mais cedo, a macieira gasta sua energia na formação
de frutos e se esquece de produzir grandes galhos e engrossar o tronco (FREY,
1989).

A partir do momento em que o autor afirma que a macieira é dócil, ele buscará
descrever, de forma generalista, outros aspectos que envolvem a planta, e, por
conseguinte, a população humana a ela coligada. Para isso, tão logo termina de
descrever a docilidade da árvore, Willy Frey volta seu olhar ao frio, como fenômeno
climático fundamental para a constituição de projetos de fruticultura de clima temperado
no sul do Brasil. Novamente, o autor ressalta o papel da tecnologia pra dominar a
natureza, que não é tão apropriada, em matéria de unidade de frio, à produção de frutas
temperadas no sul do Brasil. Intervenções técnicas são necessárias, observação já
elaborada por Kenshi Ushirozawa, mas que através de Willy Frey ganha nova descrição:
nos países frios, as macieiras “dormem” sob a neve; e despertam na primavera.
Florescem, assim, uniformemente, o que possibilita perfeita polinização. No Brasil,
o frio é irregular e o calor faz com que algumas macieiras despertem antes do que
outras, por fatores diversos como sua localização em terrenos baixos e altos: ou
face às diversificações e variedades plantadas. Tal problema, aqui, foi superado
com o emprego da tecnologia (FREY, 1989, p.32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A publicidade dada ao evento da contaminação de maçãs brasileiras por dicofol
constatada em julho de 1989 fez emergir a problematização de uma história da
intervenção humana sobre o mundo natural em Fraiburgo que teve distintas
consequências,

podendo

ser

consideradas

positivas

se

formos

analisar

o

desenvolvimento econômico local e estadual á época. Já no que concerne as
conseqüências socioambientais regionais sem dúvida foram nefastas. Em um primeiro
momento, diretamente ligado à ostensiva devastação de áreas da Floresta Ombrófila
Mista para plantio de pomares, e, depois, ao cada vez maior aporte de insumos para
“corrigir a natureza” local com vistas à obtenção de boas safras de maçã. Construiu-se
uma cidade baseada na tecnologia e nos discursos técnicos, na qual os “problemas da
natureza” acabavam alcançando a vida cotidiana e as rotinas de trabalho.
Se doenças e pragas são ocorrências vinculadas ecologicamente às macieiras
(num exemplo de relações entre não humanos numa história ambiental), a historicidade
dessas mesmas ocorrências é composta por humanos, invisíveis porém indispensáveis
no processo de constituição histórica das relações ecológicas como um todo. Expressões
como „tragédia natural‟, „defeitos da natureza‟, „necessidade de corrigir o que a natureza
tem por problema‟ são reflexos do que pode significar o termo paisagem. No final da
década de 1980, a produção de macieiras no Brasil se afirmava como setor econômico
eficiente, moderno, lucrativo e capaz de desenvolver áreas como Fraiburgo. Esse
processo fetichizou a maçã, forçando a construção do município com base na vinculação
indelével entre essa mercadoria e os rumos políticos, culturais e econômicos a ela
inerentes. No processo de construção das histórias locais sobre a maçã, porém, um
fantasma sistematicamente pairou sobre as narrativas: a despeito de ser considerada, em
geral, „salvação‟ para a economia local, ela é caracterizada não pela solidez e
superioridade de sua estrutura, mas sim como planta dócil, frágil, que precisa ser tratada,
domesticada, controlada.
Tendo sido uma das primeiras culturas no Brasil a ser intensamente racionalizada,
seguindo a perspectiva de uma agricultura convencional ostensiva voltada ao mercado
nacional e depois internacional, representou uma das primeiras atividades de fruticultura
de clima temperado lucrativas num país historicamente conhecido como tropical”. Por seu
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caráter eminentemente racionalizado, a pomicultura do sul do Brasil foi território de
intenso uso de insumos, especialmente de agroquímicos, mas também espaço de
intervenção por meio de máquinas, sobre relevos, sobre fluxos aquíferos, sobre o céu e
nuvens potenciais provocadoras de chuvas de granizo, sobre geadas em épocas de
floração, tudo isso com reflexos positivos e negativos, plenamente vinculados às
expectativas modernas.
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Resumo
O artigo analisa as descrições feitas por dois viajantes argentinos sobre a
região de Misiones no final do século XIX. Parte da Província de Misiones na
Argentina está inserida no Bioma Mata Atlântica, deixando evidente que a
natureza independe de limites impostos pelos seres humanos. Ênfase será
dada à descrição da natureza e o estabelecimento de imigrantes.
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Abstract
The paper analyzes reports written by two Argentinian travelers, at the
end of the 19th century, about the region of Misiones. Part of the Province
of Misiones in Argentina is a continuity of the Brazilian Atlantic Biome, so
showing that nature is independent of limits imposed by human beings.
Emphasis will be given on the description of nature and settlement of
migrants.
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Florestas em territórios de fronteira: Sul do Brasil e Misiones na Argentina

temas da História Ambiental, frequentemente, desafiam uma delimitação
espacial mais tradicional, baseada nas fronteiras nacionais fazendo com que
o historiador ambiental supere também as fronteiras políticas.2
Um dos exemplos típicos é o bioma Mata Atlântica, onde a flora e a
fauna não respeitaram as fronteiras nacionais delimitadas por decisões políticas. Desta forma, a natureza, mesmo com os limites traçados é ininterrupta
entre o Sul do Brasil e Misiones na Argentina. No presente artigo faremos
uma discussão sobre as impressões escritas, relacionadas ao meio ambiente,
por dois viajantes argentinos no final do século XIX para a região de Misiones e partes do Sul do Brasil.
Os limites a partir de atributos naturais são importantes para que possa entender a natureza como algo ativo e dinâmico e a sua influência na sociedade e cultura e, muitas vezes, acabam sendo responsáveis pelas escolhas
humanas. A História Ambiental rejeita a ideia de que as ações humanas estão
isentas de restrições naturais e, de outra forma, de que as sociedades humanas não sofrem influência de condicionantes naturais.3
Na mesma perspectiva de Worster, a pesquisadora Harriet Ritvo4 sugere que as pesquisas deveriam transcender as fronteiras nacionais, usando
o método comparativo ou fazendo uso da interdisciplinaridade que oferece
categorias alternativas para analisar o mundo. A autora lamenta que grande parte dos historiadores ambientais adotam os limites construídos pelos
humanos tais como a fronteira nacional, a língua e a cultura. Nos nossos
estudos poderíamos afirmar que a fronteira do Brasil com a Argentina, com
suas similaridades ambientais é somente uma linha no mapa, ou separada
por um acidente geográfico. Todavia, não podemos ignorar as questões socioculturais, que podem ser bem distintas, sem dúvida, mas não impedindo
que se escreva uma história através de comparações entre as semelhanças e
diferenças encontradas. Os estudos comparativos são importantes, pois permitem que sejam analisados aspectos relacionados com as mudanças ambientais, por exemplo, que têm provocado, muitas vezes, respostas similares
em espaços bem distantes uns dos outros. 5

2

WORSTER, Donald. Para fazer História Ambiental. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, 1991, p. 199.

3

Ibidem.

RITVO, Harriet. Broader Horizons? In: COULTER, Kimberly, MAUCH, Christof (Org.). The future of
Environmental History: Needs and Opportunities. Munich: RCC Perspectives, Ludwig-MaximiliansUniversitat, 2011/3.
4

5

Ibidem, p. 23.
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De acordo com David Blackbourn, na medida em que os historiadores
ambientais examinam o habitat, questionam uma paisagem, ou assinalam o
movimento de espécies invasoras, mostram-se fundamentais em devolver
a dimensão espacial à história, ocorrida nos últimos anos.6 Ressalta ainda, o
referido autor, que a História Ambiental deveria ser escrita transversalmente nas escalas temporais, da deep history à história de uma crise, como um incêndio ou uma enchente, que abrem uma janela para questões mais amplas.7
Concordamos com Blackbourn, que existem ainda outros desafios,
tanto práticos quanto conceituais, como por exemplo, onde se encontra
a fronteira entre história e história natural? Em que medida podemos
transformar, por exemplo, um rio ou uma espécie não-humana como sujeitos
e não somente como objetos da nossa pesquisa, e continuar escrevendo
história?
A História Ambiental, pela sua própria natureza, desafia a historiografia nacional, tanto em nível sub quanto supranacional – o local e o global, mesmo que as historiografias sejam definidas nacionalmente. Frank
Uekoetter8 discute a globalização da História Ambiental e seu argumento
é que além de muitos insights específicos, ela oferece uma grande oportunidade: a de tornar a história global mais simples. O autor afirma que todo
o historiador global está lutando com a complexidade do mundo: culturas,
sistemas políticos e economias que diferem tanto em níveis nacionais, regionais e locais. Todavia, quando chega a interação do homem com a biosfera, as leis da natureza têm um bom conjunto de similaridades ao redor do
mundo. Como exemplo, cita entre outros, a questão dos fazendeiros que se
dedicam à monocultura, sendo que em qualquer parte do mundo as pestes
e doenças se multiplicam. As reações, sem dúvida, tem inúmeras diferenças,
“mas os desafios básicos são notavelmente similares”, e isto pode se tornar
uma grande vantagem num campo que está batalhando com a diversidade
do globo.9
Uekoetter, deixa evidente que este tipo de história terá custos, pois
exige que nos afastemos de uma síntese global ampla e que nos dediquemos
aos problemas e questões que são similares o suficiente ao redor do mundo.
Na verdade, esta proposta do autor seria mais transnacional do que global,
6

BLACKBOURN, David. Environmental History and Other Histories. In: COULTER, MAUCH, (Org.) op, cit.. p. 19.

7

Ibidem, p. 20.

UEKOETTER, Frank. Globalizing Environmental History – Again. In: COULTER, MAUCH (Org.), op. cit.,
p. 24-25.
8

9
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na qual a chave de escolha seria onde desafios ecológicos comuns podem
ser identificados, podendo juntar regiões de diferentes cantos do mundo em
vez do planeta todo. O autor defende a ideia de que o pesquisador deve se
afastar de uma síntese global, e em seu lugar trabalhar com questões e problemas que apresentem similaridades. Como exemplo podem ser analisados
os desmatamentos em florestas tropicais que estão sendo substituídas em
diferentes partes do mundo por commodities agrícolas.
Parte da região da fronteira entre o Brasil e a Argentina pode ser considerada nos termos acima mencionados e, além disso, ser identificada com
o que Benedict Anderson denomina de comunidades imaginadas10, no que se
refere às questões relacionadas ao meio ambiente, pois pode-se inferir que a
natureza, assim como os aspectos culturais dos moradores da região, ajudou
ao sentimento de pertencimento. As pessoas, ao se estabelecerem na região,
procuravam algo que os identificasse com o seu antigo lar, no caso dos imigrantes que se estabeleceram em ambos os lados. Por delimitação política
temos duas regiões bastante idênticas no que se refere à flora e à fauna, em
países distintos.
No presente texto iremos nos ater na análise dos textos de dois escritores-viajantes que percorreram a região de Misiones no final do século XIX
e os seus relatos, especialmente aqueles voltados à descrição da natureza. A
forma como estes dois autores descrevem a natureza, pode ser considerada
dentro do padrão da época, ou seja, era no mesmo formato com os europeus
ao visitarem diferentes regiões as descreviam, com o seu olhar de superioridade. Todavia, os olhares dos viajantes argentinos demonstram uma grande
preocupação em atender à “necessidade” que o governo argentino tinha em
“civilizar” as regiões de fronteira. Como bem analisa Bruno Aranha em sua
dissertação de mestrado,
Eram os civilizados de Buenos Aires que partiram em direção à barbárie
desconhecida de Misiones. Levar a civilização e o desenvolvimento para um
lugar ainda considerado bárbaro, era uma tarefa que julgavam realizar em
nome da pátria.11

Era importante que nesta política de expansão das fronteiras, que era
uma das metas do governo da Argentina, contasse com o apoio logístico de
10

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Cia das Letras, 2008.

ARANHA, Bruno Pereira de Lima. De Buenos Aires a Misiones: civilização e barbárie nos relatos de viagens
realizadas à terra do mate (1882-1898). Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

11
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intelectuais, pois além realizarem o trabalho de campo, davam também credibilidade acadêmica ao projeto de modelo de nação que estava em marcha.
Atualmente, a província de Misiones tem uma superfície de 30.719
2
km , com uma topografia ondulada com altura que vai de 120m a mais de
800m do nível do mar. Apresenta cinco zonas morfológicas distintas: a peneplanície meridional ou de Apóstoles, ribeira ondulada do Paraná, colinas do
Uruguay, as costas serranas centrais e a altiplanície de Bernardo de Irigoyen.
(Mapa1)
Mapa 1 – Província de Misiones - Argentina

Fonte - Disponível em: http://www.zonu.com/argentina_maps/Misiones_Province_Map_
Argentina.htm Acesso em 12 de nov. 2015
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Segundo Mercanti, em um passado não tão distante, Misiones tinha
uma vegetação exuberante, que gradativamente foi cedendo espaço aos cultivos, destacando-se: a erva-mate, o chá, o tungue, a cana de açúcar, o milho,
a mandioca, a soja, e enormes extensões de plantio de árvores madeiráveis
com grande valor econômico.12
De acordo com Mercanti,
A selva subtropical missioneira e o bosque natural ocupam dos 3.000.000
hectares da superfície da província 1.250.000 ha, que estão, em sua maior
parte, degradadas ou convertidas em capoeira e 360.000 são áreas inacessíveis.
O Parque Nacional del Iguazú e a Reserva Províncial de Pinheiros, próxima a
San Pedro somam 70.000 ha.13

O Pinheiro Brasileiro ou “Pino Misionero” (Araucaria Angustifolia), é
mencionado por Mercanti como uma:
[...] conífera nativa que ocupava grandes extensões do Nordeste (Misiones)
e que atualmente teve a sua área de expansão tremendamente reduzida,
se encontra nos Departamentos de General Belgrano e São Pedro, com
continuidade mais densa no território brasileiro.14

Na citação do autor percebemos que o pinheiro, para os argentinos,
também é considerado como originário da própria região, mesmo recebendo
a denominação de pinheiro brasileiro como sinônimo do Pino Misionero.
Viajantes: suas visões e argumentos
No entender de Alfredo S. C. Bolsi, a segunda metade do século XIX
se configurava em um momento pioneiro na história científica argentina.
Faziam parte deste período as explorações e viagens científicas, organizadas por entidades governamentais e/ou científicas para percorrerem as regiões do país, permitindo com que houvesse um melhor reconhecimento das
fronteiras, assim como da flora e fauna existentes. Ainda, de acordo com o
referido autor, “as ciências naturais, filhas prediletas da época e com elas a
incipiente antropologia atraíram uma ampla gama de intelectuais e estudiosos argentinos [...]15
12

MERCANTI, Jose Alejandro. Economia forestal de Misiones. Posadas: Ediciones Montoya, 1983. p. 9

13

Ibidem, p. 11.

14

Ibidem.

AMBROSETTI, Juan B. Dos estudios sobre Misiones: Viaje a las Misiones argentinas y brasileras por el Alto
Uruguay. Rapida ojeada sobre el Territorio de Misiones. Estudio preliminar Alfredo S.V. Bolsi. Resistencia: Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 1983, p.1

15
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As viagens para a Província de Misiones, que serão analisadas, ocorreram nas últimas décadas do século XIX, sendo que neste período as questões
relacionadas com as Missões Jesuíticas, assim como as disputas de fronteiras já estavam, em grande parte, ultrapassadas, pelo menos politicamente.
Segundo Bolsi, “o drama missioneiro já tinha acabado e o tempo e as novas
perspectivas que se vislumbravam iam fechando as profundas feridas.”16 Infelizmente, o mesmo não pode ser dito em relação às questões ambientais,
cujas feridas permaneciam e permanecem abertas.
Neste cenário, os viajantes ao chegarem na região encontravam “uma
sociedade híbrida em Misiones, constituída por uma população composta essencialmente pelo elemento mestiço de europeu e indígena, além de tribos
guaranis espalhadas pelo seu território.”17
Os relatos do primeiro viajante, a serem discutidos, seguindo uma ordem cronológica das viagens, foi Rafael Hernández, nascido em 10 de setembro de 1840 na província de Buenos Aires e vindo a falecer em 21 de março de
1903. Obteve o título de agrimensor nacional pela Universidade de Buenos
Aires, atuando na referida profissão além de ter sido político, militar e escritor. Foi nomeado em 20 de fevereiro de 1883, pelo Departamento Nacional de Agricultura para localizar e medir duas colônias, no departamento de
Candelária e Santa Ana, no território de Misiones, e para tal se deslocou no
mesmo ano, permanecendo por 4 meses executando o serviço. As aventuras
da sua expedição foram relatadas em forma de “cartas” publicadas, a partir
de julho de 1883, no periódico La Tribuna Nacional e, de acordo com Bruno
Aranha, tinham a função de representar os interesses do Governo de Julio A.
Roca, e com isto “construir a imagem de mudanças edificadas pelo governo”
sendo que os relatos de viagem ajudavam a projetar os ideais de progresso e
civilização” do Governo nacional. 18
No ano de 1887, com o título de Cartas Misioneras – Reseña Histórica, Científica y Descriptiva de las Misiones Argentinas, foi publicada a obra
completa de Rafael Hernández, trazendo uma carta de apresentação do presidente da Republica Julio A. Roca.19
Em uma das primeiras cartas, Hernández lamenta não poder enviar
notícias com mais frequência e atribuiu o fato às suas tarefas assim como à
16

Ibidem, p. 14.

17

ARANHA, op. cit. p. 49.

18

Ibidem, p. 54.

HERNÁNDEZ, Rafael. Cartas Misioneras: Reseña Historica, Cientifica e Descriptiva de las Misiones
Argentinas. Buenos Aires: Luz Del Alma, 1887.

19
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escassez de ferramentas para enfrentar os obstáculos encontrados. Para o
agrimensor, as áreas visitadas se encontravam “em um terreno montanhoso, coberto de bosques seculares, que é necessário atravessar com o facão em
mãos, entre espinheiros impenetráveis e barrancos que são às vezes grandes
precipícios [...]20
O autor no decorrer da escrita dá destaque a agricultura pois, e, no seu
entender é ela que recebia a preferência dos colonos, pois fornecia abundantes resultados. E segundo o mesmo, os cultivos já existentes como: cana-de-açúcar, erva-mate, mandioca, arroz, milho, feijão, tabaco, café, algodão,
amendoim, sorgo e anil, se constituem como essenciais para o futuro.
Em sua carta indicada como IX, Hernández relatou o seu contato e
convívio com Carlos Bosetti, imigrante italiano, e que anos mais tarde também seria mencionado nas obras de Ambrosetti. Para Hernández, Bosetti era
considerado um dos grandes ervateiros e conhecedores de Misiones, como
pode ser observado no comentário:
Os homens do governo não têm ideia, me dizia, nem mesmo os proprietários
das riquezas que se tem em madeiras preciosas ao Norte e Leste de Misiones.
Os pinhais são inacabáveis, a sua altura alcança 45 a 50 metros e com
circunferências enormes.21

Em relação às sensações que Hernández teve ao penetrar na floresta é
interessante observar que, ao mesmo tempo em que enobrecia a paisagem,
clamava para a importância e a necessidade da ação humana, para acordar a
“majestade adormecida”:
Nada pode explicar a não ser sentindo, o prazer que se apodera no animo
de ir pouco a pouco e penetrar ao fundo destas matas de ramagens espessas
de verdes, onde jamais chegou a luz do sol e nas quais hoje o clamor da vida
humana, da civilização e do trabalho, arrancam pela primeira vez do seu
imponente silencio, que como um sudário de morte as envolve na plenitude
de sua existência. Parece com que se adentra o mistério de uma majestade
adormecida.22

Para o autor não restava dúvidas que a projeção de Misiones em nível nacional, só aconteceria através do progresso econômico e este só seria
possível através da mão humana, representada pela imigração e a ação mais
efetiva do Estado, pois após a descrição da exuberância da natureza ele co20

Ibidem, p. 51-52.

21

Ibidem, p. 87-88.

22

Ibidem, p. 144-145.
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mentava:
Mas a riqueza dos produtos, os depósitos auríferos, os bosques intermináveis,
as madeiras preciosas, as imensas artérias fluviais, os arroios impetuosos, a
variedade e exuberância da vegetação, são tanto grandes espetáculos para
alentar o coração de empresas esforçadas, como grandes empórios que as
industrias do futuro irão frutificar em proveito da civilização.23

A obra de Rafael Hernández está dividida em duas partes, a mais extensa delas para o público em geral, ou seja, as cartas que já haviam sido
publicadas no periódico La Tribuna, e a segunda com aspectos técnicos dirigidos ao Presidente da República e aos diretores do Departamento Nacional
da Agricultura.
A primeira colônia escolhida e medida recebeu o nome de Colonia
Candelária, no Departamento24 com o mesmo nome. Havia sido um antigo
povoado das reduções jesuíticas. A sua localização geográfica tem como
referencia principal o arroio de Garupá, que o limita a Oeste e também se
constitui na divisa da Província de Corrientes com o Territorio Nacional de
Misiones (Mapa 2) e assim “a Colonia é o primeiro ponto obrigatório a se
tocar quando se entrar nele [...].”25
Hernández enumerou 17 aspectos com justificativas sobre a escolha
do local para a instalação da colônia, onde ressaltamos alguns deles: terras
públicas, que eram escassas em Misiones; uma base de população estabelecida; o clima benéfico, a fertilidade das terras demonstradas pelos produtos
existentes; proximidade a centros mercantis e sociais, como Posadas e Encarnacion; facilidade de comunicação via fluvial e terrestre; um bom porto
para escoamento dos produtos; abundância de madeiras, taquaras e pedras
para construção; excelência e abundância de água; facilidade para estabelecer um sistema de regadio que em poucos anos transformaria o local em um
grande centro industrial e agrícola; abundância de combustível, caça, pesca
e elementos para a instalação dos primeiros povoadores; um terreno alto e
arejado próprio para o povoado, não tão distante do porto nem tão próximo
da costa que alcançasse as emanações insalubres do rio e seus banhados e,
por último, a conveniente exposição e beleza da paisagem.26
23

Ibidem, p. 146.

Atualmente a Argentina é formada por 23 províncias, além de uma capital federal que é a cidade autônoma de Buenos Aires. As províncias se dividem em departamentos e estes estão divididos em municípios.

24

Ibidem, p. 7.

26

Ibidem, p. 7-8.
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Mapa 2 - Mapa da Região do Alto Paraná - Misiones

HASSEL, Hermann F. Deutscher Kalender for den Alto Parana 1938. Posadas: Druck F. O.
Schenker y Cia., 1938. p. 197. Acervo: Acervo: Biblioteca Nacional da República Argentina.

Todos os itens acima mencionados, descritos e analisados
minuciosamente pelo agrimensor, têm a paisagem como pano de fundo,
e onde os recursos naturais se encontram à disposição dos humanos para
serem utilizados.
De acordo com Hernández, a fauna, tanto em Candelária, quanto em
Santa Ana, não era expressiva. Entretanto, o autor deixou evidente que nas
demais áreas de Misiones era significativa a presença de animais como: tigre, leão, tamanduá, jaguatirica, cervo, aguará, anta, carpincho, tateto e cer-
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vo silvestre. Entre as aves destacavam-se pavões, papagaios, patos diversos
e pássaros canoros.27
Em 1894, portanto, onze anos após a medição e estabelecimento da
Colônia Candelária, a expedição de Ambrosetti, o nosso segundo viajante,
passou pela vila e as suas impressões sobre a mesma são detalhadas em oito
páginas. Juan Bautista Ambrosetti, nasceu em 22 de agosto de 1865 em Gualeguay, na província de Entre Rios e faleceu 28 de maio de 1917 em Buenos Aires. É reconhecido, atualmente, na academia nacional e internacional
como um importante etnógrafo, folclorista e naturalista argentino.
O referido autor descreve como encontrou a nova colônia de Candelária, que começava a se povoar, já tinha várias casas de alvenaria, bem
construídas, ainda distantes umas das outras, além de lamentar as dificuldades pelas quais os colonos tiveram que passar para obter a escritura da
propriedade. Ainda, de acordo com Ambrosetti, Candelária tinha no período
de sua visita, mais de mil habitantes, espalhados em chácaras e que se dedicavam principalmente à plantação de fumo. O autor menciona a necessidade
de vias de comunicação para escoamento atual e futuro da produção, entre
outros aspectos. 28
A segunda colônia medida e fundada por Rafael Hernández foi Santa
Ana, localizada no Alto rio Paraná, e, que assim como Candelária, também
havia sido uma redução jesuítica, fato que poderia ser testemunhado pelas
ruínas de pedras, laranjais e outros vestígios encontrados. Segundo o autor,
não havia muito mais a acrescentar daquilo que foi descrito em relação à
Candelária, pois eram muito parecidas. O diferencial, segundo o autor, seria
a quantia de florestas e aguadas que eram em número bem maior, e, por
conseguinte mais favorecidas para a agricultura. 29
A colônia de Santa Ana, também foi descrita por Ambrosetti na
passagem com a sua comitiva, e em suas observações mencionou que os
habitantes da colônia nacional tinham passado por inúmeras dificuldades
para alcançar o progresso desejado e, no seu entender pelas mesmas razões
enfrentadas por Candelária. E, segundo o autor, talvez sob o controle do
governo Provincial a colônia poderia se desenvolver, e com a entrada de
inúmeros imigrantes se transformaria no futuro em um importante centro
populacional e de produção de Misiones.30
Ibidem, p. 13.

28

AMBROSETTI, Juan B. Tercer Viaje a Misiones. Buenos Aires: Editorial Albatroz, 2008. pp. 29-36.

29

HERNÁNDEZ, op. cit., p. 16.

30

AMBROSETTI, 2008, op. cit., p. 51.
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O segundo viajante, Juan Bautista Ambrosetti, introduzido anteriormente, também percorreu partes de Misiones e suas descrições sobre os recursos naturais fazem parte da nossa análise. A vida pública de Juan Bautista
Ambrosetti assim como a acadêmica31 foi bastante ativa e acabou enriquecida através de suas viagens. Para o presente trabalho discutiremos aspectos
das três viagens feitas para a província de Misiones, realizadas entre os anos
de 1891, 1892 e 1894. Bolsi considera que os “seus relatos quase fotográficos
da realidade que observou e descreveu, tem hoje, como se pode imaginar,
um valor incalculável.”32 No final do século XIX as atividades extrativistas
estavam deixando evidentes os efeitos nocivos da intensa e descontrolada
depredação, de modo que também apareciam os “primeiros sintomas de
agonia.”, o que também pode ser observado na Figura 1.
Os imigrantes do final do século XIX, com sua tradição agrária, facilitaram a transição para as atividades agropecuárias na região. Bolsi, em sua
análise, considera como positiva a expansão da agricultura e a substituição
cada vez maior da antiga e arriscada tarefa de localizar e explorar os ervais
nativos da floresta33.
Segundo Bolsi, o período em que Ambrosetti esteve em Misiones pode
ser considerado como um período de transição onde:
Um território que em consequência de dois povoamentos sucessivos e
distintos está abandonando as antigas formas predatórias de exploração dos
recursos e começa a sua vida agrícola, atividade esta que se converteu na base
fundamental de economia missioneira.34 (tradução nossa)

A primeira viagem de Ambrosetti35 teve início em setembro de 1891
e se encerrou em fevereiro em 1892. Para a expedição se locomover, foram
utilizados os mais variados meios de transporte, como vapores, canoas,
trens, cavalos, mulas e carroças. Foi através da navegação pelo rio Uruguai
que adentrou no Rio Grande do Sul, visitando as antigas reduções jesuíticas,
assim como “grandes vazios” ao norte de Misiones entre outros.

Ambrosetti publicou mais de cem artigos, sendo que 20 deles, entre os anos de 1883 a 1904, estão publicados no Boletin del Instituto Geografico Argentino.
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AMBROSETTI, 1983, op. cit., p. 11.
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Ibidem, p. 15.
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BOLSI, op. cit., p. 16.

No período em que Ambrosetti visitava a região pela primeira vez, ainda parte da área estava em litígio
com o Brasil (a parte compreendida entre o rio Iguaçu, os córregos Santo Antonio-Mirim e Peperi-Guaçu,
o rio Santo Antonio e o Alto Uruguai).
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Figura 1- Pinhal em Misiones em processo de desmatamento.

Fonte: BURMEISTER, Carlos. Memória sobre el território de Misiones. Buenos Aires:
Imprenta, Litog. y Encuadernacion de J. Peuser, 1899. p. 91. Acervo: Biblioteca Nacional da
República Argentina.

Parte da trajetória da viagem de Ambrosetti foi feita pelo Brasil na
região do Alto Uruguai, e o viajante aproveitou para fazer comparações entre os dois territórios. Durante a sua travessia pelo rio Uruguai observou
que grandes trechos do lado brasileiro estavam roçados e com plantações de
cana-de-açúcar, milho e outros cultivos. Enquanto na mesma região, só que
em território argentino, ela se “apresenta virgem, selvagem, com sua vegetação exuberante.”36 As explicações para esta diferença entre as duas áreas
podem ser encontradas no modelo de estabelecimento de colônias de imigrantes e descendentes no lado brasileiro, pois as florestas eram as mesmas,
no passado, somente separadas pelo rio Uruguai. A busca de novas terras no
Rio Grande do Sul gerou um processo migratório a partir das “colônias velhas” para a região do Alto Uruguai, nas três últimas décadas do século XIX,
fazendo com que o desmatamento acontecesse rapidamente.37

36

AMBROSETTI, 1983, op. cit., p. 106-107.

Ver: NODARI, E. S. “As florestas no sul do Brasil: entre discursos de preservação e ações de devastação.”
In. FRANCO, J. L. de A.; DUTRA e SILVA, S.; et al (Orgs). História Ambiental: fronteiras, recursos naturais e
conservação da natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 241-260; NODARI, E.S. Etnicidades renegociadas:
práticas socioculturais no oeste de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2009.
37
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As descrições, feitas por Ambrosetti, são cheias de detalhes, como os
nomes dos rios, riachos, picadas abertas, assim como a relação das pessoas
com as quais mantinha contato.
Um dos aspectos pitorescos narrados, e talvez muito pouco conhecido, pelo menos pelos historiadores, se refere a um tornado, mencionado
como ciclone38. Segundo o autor:
Muito cedo seguimos a caminhada: atravessamos umas capoeiras antigas,
o arroio Socorro, baixamos duas encostas e chegamos ao Lajeado Grande: a
floresta mudou de aspecto: pouco depois de sair de Francrán, começamos
a ver os terríveis efeitos de um ciclone. Toda a floresta estava no chão: as
arvores arrancadas pela raiz, apresentavam a cada passo um paredão com
suas raízes de 2 a 3 metros de altura e os buracos deixados por estas se abriam
a cada instante no solo [...]39

Recentemente, tornados têm atingido o Oeste de Santa Catarina, em
áreas cujas coordenadas geográficas são idênticas ao do mencionado na Argentina.
Uma das primeiras vilas visitadas foi San Pedro de Monteagudo, localizada, segundo Ambrosetti, no meio de um “enorme pinhal rodeado de ervais.”
Na continuidade da viagem menciona que estava “caminhando entre os pinhais com uma ou outra mata de caraguatá e de cactos.” 40 E ainda no mesmo
trajeto se impressionou com a imensidão da floresta, pois árvores como: timbaúba, grápia, canafístula, cangaraná, sete capotes, angico se sucediam intermináveis. A imponência da araucária é destacada entre as demais árvores:
As caunas parecidas com a erva-mate, os grandes tarumás com a base de seu
tronco recortada, as cerejas, [...] se alternavam, se juntavam, se intrincavam,
lutando todos em uma tentativa desesperada de espaço em busca de ar e luz e
sobre eles, erguendo-se majestoso o pinheiro com sua copa simétrica.41

A segunda viagem foi feita entre os meses de julho a dezembro de
1892, sob os auspícios do fundador e diretor do Museu de La Plata, Francisco
P. Moreno, sendo denominada como Expedição Científica ao Nordeste. Além
de Ambrosetti, a comitiva contou com a participação de Adolfo Methfessel,
responsável pelos desenhos e pinturas da paisagem, e Emilio Beaufils,
Ambrosetti se refere a um ciclone, todavia poderia ser um tornado devido a região em que se encontra
a localidade.

38

39

AMBROSETTI, 1983, op. cit., p. 125.

40

Ibidem, p. 128.

41

Ibidem.
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encarregado da parte zoológica. A obra, publicada no Boletín del Instituto
Geográfico Argentino, se concentra em fazer uma descrição da viagem
realizada pelos rios Alto Paraná e Iguaçu. Para Ambrosetti o itinerário da
expedição fez com que conhecesse “toda a costa que banha o Alto Paraná, me
adentrei nos grandes ervais paraguaios de Tacurú Pucú e assisti à elaboração
deste precioso vegetal desde o seu corte da planta.” 42
Entre os meses de fevereiro a julho de 1894, sob o patrocínio do Instituto Geográfico Argentino, Ambrosetti e uma comitiva realizaram a terceira
viagem à Misiones, tendo entre seus objetivos completar os dados existentes
a respeito da região e “colecionar objetos para enriquecer as seções de etnografia e arqueologia do museu”.43
Ambrosetti descreveu aspectos que considerou importantes para a região, sendo que o clima mereceu amplo destaque, sendo considerado admirável, onde o calor durante o dia seria compensado pelo frescor invariavelmente à noite; os imensos bosques que cobrem as altas serras “funcionando
como desinfetantes enormes com seus perfumes ardentes, embalsamam o
ar dando aos corpos energias vigorosas e uma saúde de ferro.”44 Ainda menciona que o tipo de clima existente favoreceria a produção agrícola, com
destaque para os seguintes cultivos: café, tabaco, cana-de-açúcar, algodão,
anil, mandioca, milho, feijão, arroz e amendoim.
A floresta existente, de acordo com o referido viajante, seria importante economicamente, pois a abundância e a variedade das madeiras serviriam para diferentes usos, desde a lenha para queimar até a madeira mais
rica para as obras mais delicadas. 45 Mencionou ainda outros benefícios que a
floresta oferecia tanto para os seres humanos assim como para a fauna, pois
os bosques se encontravam repletos de frutas silvestres como, por exemplo:
jabuticabas, gabirobas, cerejas, pinhões, entre outras tantas.46
Ambrosetti era um árduo defensor da ocupação da região por colonos,
pois de acordo com o seu ponto de vista “não existe nenhuma outra região
como Misiones para colonizar: ali tem todos os elementos à mão, só se necessita o trabalho humano para tirar da natureza mais do que o necessário a
remuneração do suor derramado.”47
AMBROSETTI, Juan B. Segundo Viage a Misiones (Por el Alto Parana e Iguazú). Boletín del Instituto Geografico Argentino, tomo XV, 1894. p. 156.

42

AMBROSETTI, 2008, op. cit., p. 24.

44

Ibidem, p. 141.

45

AMBROSETTI, 1983, op. cit., p. 141.

46

Ibidem.

47

Ibidem, p. 141-142.
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Ambrosetti concluiu a obra, mostrando a importância da colonização
para Misiones e deixando claro que as alterações nas paisagens pela dominação humana seriam essenciais para o desenvolvimento econômico social
e cultural:
Algum dia não tão distante, Misiones estará povoada como merece e quando os
seus campos estiverem cultivados e o homem tenha transformado a natureza
hoje inculta e ao cair da tarde se sente em um lugar tranquilo e satisfeito do
seu trabalho diário, em meio de sua prole feliz [...]48(tradução nossa)

Observa-se que, na sua percepção, a natureza deveria estar a serviço
dos seres humanos e, somente estes transformariam a província em uma região viável de forma social e econômica e assim podendo se igualar a outras
regiões do país.
Considerações finais
No decorrer do texto foram discutidas as expedições de dois viajantes
de nacionalidade argentina, ambos imbuídos da ideia de integrar o território
de Misiones, de acordo com as metas previstas pelo governo argentino em
“civilizar” regiões consideradas inóspitas e mesmo selvagens. Ambos estavam sendo financiados, mesmo que de forma indireta pelo poder público ou
associações financiadas pelo mesmo.
Em uma comparação sobre como observavam a natureza, pode-se
afirmar que na narrativa feita por Hernández a paisagem é mais romantizada, comparada com a de Ambrosetti. Todavia, ambos estão com um olhar
utilitário ao que a natureza oferece ao homem para ser explorada economicamente.
Mesmo se demonstrando admirados com o que observavam, como por
exemplo, Rafael Hernández, em vários momentos da sua obra, se diz surpreendido pela paisagem com suas variedades e matizes. Entretanto, em sua
última carta, fica evidente que o autor não conseguiu se despir do seu olhar
de homem de um grande centro como Buenos Aires, se comparado com as
pequenas vilas/cidades de Misiones. O autor se considerou o tempo em que
esteve visitando a região como um estrangeiro, feliz em retornar “ao solo
da Pátria”, afinal de acordo com as suas palavras: “nos consideramos como
estrangeiros nesta parte do seu território que ainda não tem os ares da vida
culta e civilizada”.49
48

Ibidem, p. 142.

49

HERNÁNDEZ, op. cit., p. 143.
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Este tipo de constatação vem como reforço à nossa ideia de que as
fronteiras políticas, muitas vezes, são muito distintas daquelas as quais nós
imaginamos. Rafael Hernández, se sentia um estrangeiro ao penetrar na
“Selva Misioneira”, afinal no seu entender era um mundo de barbárie, muito
diferente daquele no qual ele estava acostumado a viver.
Enquanto que Ambrosetti, no encerramento da sua obra referente à
terceira viagem, faz uma retrospectiva, afirmando que “em todas elas tive
bons e maus momentos, talvez mais dos últimos, mas apesar de tudo, a impressão que esta terra maravilhosa deixou em mim é profunda.”50 Todavia, o
autor pretende se lembrar de aspectos da natureza, todavia, sem defender a
necessidade de preservação da mesma.
Discutir territórios que apresentam as mesmas características e fazendo parte de um mesmo bioma, em dois países, se tornou um exercício
bastante desafiador e continua inconcluso. As décadas analisadas, através
dos relatos de dois viajantes argentinos, correspondem a um período em que
as fronteiras políticas dos dois países estavam em disputa. Ambas as regiões
ficavam distantes do Governo federal, seja no Brasil ou seja na Argentina e
por muito tempo eram consideradas periféricas. As atenções se voltaram
para as mesmas quando foi constatada a importância econômica que a natureza representava, com suas madeiras, com a extração da erva-mate e com
a fertilidade do solo. Atualmente, podemos afirmar que os territórios de
Misiones e parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Brasil, eram e
continuam contínuos, não somente em comparação com a natureza, mas
também com os problemas enfrentados para a preservação e sustentabilidade das regiões. Uma História Ambiental comparada sobre estes territórios
atualmente, provavelmente mostraria que o modelo de ocupação adotado
pelos dois países foi idêntico e, em grande parte responsável pelos problemas socioeconômicos e ambientais existentes.
Artigo enviado para publicação 08/10/2015
Artigo aprovado para publicação 13/11/2015
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AMBROSETTI, 2008, op.cit., p. 154. (tradução nossa)
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Resumo
A feijoa (Acca sellowiana), também conhecida como goiabeiraserrana, é uma espécie frutífera nativa do planalto meridional
brasileiro e do norte do Uruguai. No Brasil, a espécie se encontra
principalmente nos biomas Pampa e Mata Atlântica, neste último parte
da fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista. A espécie foi
introduzida em outros países, fora da sua área natural de ocorrência. O
objetivo deste trabalho é analisar o processo de introdução e do uso da
feijoa fora e dentro da sua área de ocorrência natural. Faz parte da
História Ambiental estudar as relações dos homens e mulheres com o
meio ambiente; desta forma, o estudo da domesticação da feijoa se
insere neste contexto. Mesmo o Brasil sendo a principal área de
ocorrência natural da feijoa, ainda é importador das frutas produzidas
na Colômbia – maior país exportador da espécie. No Brasil, a feijoa
tem se destacado ainda recentemente em termos de pesquisa e uso. A
fruta, já bastante conhecida e utilizada no exterior, vem ganhando
espaço no cenário nacional, possibilitando a manutenção de uma
espécie nativa e auxiliando na conservação da floresta a qual ela
pertence.
Palavras-Chave: Feijoa; Domesticação de Plantas; Usos dos Recursos
Naturais.
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Abstract
The feijoa (Acca sellowiana), also known as feijoa, is a native fruit
species of the Brazilian southern highlands and northern Uruguay. In
Brazil, the species is nature from Biome Pampa and Atlantic Forest in
the latter vegetation type in the Araucaria Forest. The feijoa was
introduced in other countries outside their natural area of occurrence.
The objective of this study is to analyze the process of introduction
and use of feijoa inside and outside of their natural range. Part of the
Environmental History to study the relationships of men and women
with the environment in this way, the study of the domestication of
feijoa fits in this context. Even though Brazil is the main area of
natural occurrence of feijoa, still imports of fruits produced in
Colombia, which is the largest exporter of fruit. In Brazil, the species
has recently has excelled in terms of research and use. The fruit
already well known and used outside of Brazil, is gaining momentum
in the national scene, enabling the maintenance of a native species
and helping in the conservation of the forest to which it belongs.
Keywords: Feijo; Domestication of Plants; Uses of Natural
Resources.

A

feijoa (Acca sellowiana) ou goiabeira-serrana é uma espécie frutífera encontrada nos
biomas Pampa e Mata Atlântica. É nativa do planalto meridional brasileiro e do norte do
Uruguai, e neste último, na fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista. Foi introduzida

e aclimatada em países fora da sua área natural de ocorrência, sendo encontrada na França, Itália,
Rússia, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em Israel e na Colômbia.
Durante muito tempo serviu como fonte de alimento para os grupos étnicos que viveram na
região onde a espécie é nativa. A parte da planta de maior interesse e mais utilizada pelo homem é o
fruto, que pode ser consumido in natura ou então processado de várias formas. Nos locais onde a
feijoa não possui condições climáticas para produzir frutos, foi introduzida para uso ornamental em
função de suas flores. Como exemplo de locais externos que utilizam o potencial da fruta, pode-se
citar a Nova Zelândia, onde existem pelo menos treze produtos derivados da feijoa, como geleias,
sorvetes, espumantes, sucos puros e molho. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de
domesticação, de introdução e do uso da feijoa fora e dentro da sua área de ocorrência natural.
A domesticação e a introdução de plantas são processos bastante antigos em todo o
planeta, e são uma explícita forma de antropização das paisagens e do uso de recursos genéticos. A
relação dos seres humanos com o meio natural foi, durante muitos anos, pouco avaliada e pouco
utilizada como objeto de estudo dentro da academia. Questões empíricas e cotidianas deixaram de
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ser registradas, o que limitou o aprofundamento nos estudos de tais relações. A História Ambiental,
segundo Donald Worster, apresenta-se em uma nova premissa:
A história ambiental é, em resumo, parte de um esforço revisionista para tornar a disciplina
da história muito mais inclusiva nas suas narrativas do que ela tem tradicionalmente sido.
Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência
humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são uma espécie
distinta e “super-natural”, de que as conseqüências ecológicas dos seus feitos passados
podem ser ignoradas. (Worster 2003)

Por ser uma espécie nativa e fazer parte do cotidiano dos grupos sociais que residem no
habitat natural da planta, a feijoa foi pouco registrada, mas está presente na memória dos moradores
locais. No Brasil, a espécie ainda foi negligenciada em termos de pesquisa.
O Brasil possui a flora mais rica do mundo, com mais de 56 mil espécies de plantas,
correspondendo a quase 20% da flora mundial (Giulietti 2007); mesmo assim, o estudo dessas
espécies e a relação delas com os homens e mulheres é bastante restrito. Somente o bioma Mata
Atlântica possui em torno de 20.000 espécies vegetais, das quais ao redor de 8.000 são endêmicas,
isto é, grupos taxonômicos que se desenvolveram numa região restrita. No entanto, mesmo com
grande quantidade de espécies nativas, o país optou (e agora sofre ameaças) pela introdução das
espécies exóticas. Por outro lado, tem apenas dado passos tímidos para o uso e domesticação de
espécies nativas, como é o caso da feijoa.
A Floresta de Araucária, umas das fitofisionomias da Mata Atlântica, é conhecida como
um conjunto vegetacional com características distintas, recebendo denominações diversas: floresta
de pinheiros, pinhais, zona de pinhais, mata de araucária, entre outras. Atualmente emprega-se a
terminologia proposta pelo IBGE: Floresta Ombrófila Mista (FOM), que é adequada a um sistema
de classificação da vegetação intertropical e faz parte do mosaico de formações florestais da Mata
Atlântica (Medeiros 2004). É predominantemente dentro desta formação que a feijoa é nativa.
Nesta região, a floresta, valorizada pela sua importância para o setor madeireiro, foi
derrubada em grande escala durante o século XX; sendo a primeira metade deste século marcada
por incentivos ao desmatamento. No estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o
principal objetivo dos governantes era estabelecer colônias nas áreas antes ocupadas por indígenas,
espécies animais e vegetais. Para o estabelecimento dos colonos a floresta era derrubada, não
importando quais espécies existiam no local.
A araucária possuía grande valor comercial e era utilizada como matéria prima para as
indústrias madeireiras da região. Foi desta forma que se iniciou o processo de desmatamento e a
ameaça de extinção de muitas espécies nativas, pois, juntamente com as araucárias, sucumbiram
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outras espécies presentes nesta fitofisionomia. Tal exploração promoveu uma redução drástica,
quase completa, das florestas com araucária. Com uma distribuição natural de 200.000 km2, hoje
restam apenas entre 2 e 4%, da mata original, onde as matas intactas com araucária são cada vez
mais raras (Simões & Lino 2002). Com a superexploração de recursos madeireiros, em especial da
araucária, os sub-bosques também sucumbiram, e com eles as espécies frutíferas nativas, onde se
insere a feijoa. Legitima-se, desta forma, a importância do estudo e quiçá da preservação da mesma.

Feijoa: A Goiabeira-Serrana do Brasil
A Acca sellowiana pertence à Família Myrtaceae, que compreende cerca de 130 gêneros e
400 espécies distintas. É uma fruteira nativa do planalto meridional brasileiro e do leste uruguaio.
Há menção de ocorrência natural em Misionoes, na Argentina e no Paraguai, porém há falta de
evidências mais robustas da ocorrência espontânea nestes dois países. Ocorre com maior freqüência
em áreas com altitudes superiores a 1.000 metros e com formação de bosques e matas de araucária.
Contudo, também já foi encontrada em altitudes de até 210m. A planta atinge em média quatro
metros de altura, e o início de produção se dá a partir do quarto ano (Mattos 1986).
No Brasil a espécie, como já mencionado, tem ocorrência natural nos biomas da Mata
Atlântica e Pampa. Nas florestas da Mata Atlântica, a araucária geralmente predomina e está
associada com a imbuia (Ocotea porosa) e a sapopema (Sloanea monosperma). No sub-bosque, é
comum a presença do cedro (Cedrela fissilis), da erva-mate (Ilex paraguariensis) e diversas
Myrtaceae frutíferas, como o araçazeiro (Psidium longipetiolatum), a guabirobeira (Campomanesia
xantocarpa), a feijoa (Acca sellowiana) e vários gêneros cujas espécies são conhecidas como
cambuim e guamirim. Já no bioma Pampa, a vegetação predominante é de campos, onde as mais de
400 espécies de gramíneas se associam com a vegetação arbórea, em cujas bordas é encontrada a
feijoa.
O fruto da Acca sellowiana recebeu o nome de goiabeira-serrana por sua forma ser
semelhante à da goiaba comum, apesar de pertencente a outro gênero (Psidium guajava L),
mantendo as semelhanças apenas nas propriedades físicas exteriores dos frutos. A feijoa é
conhecida também, popularmente, como goiabeira-do-mato ou goiabeira-do-campo. No Uruguai,
como guayabo del país ou guayabo-verde, enquanto que na Colômbia é conhecida por guayabofeijoa.
O fruto pode variar de 20g a 250g, com formato variando de redondo a oblongo, de
dimensões diversas e espessura de casca aderente de até 1,3 cm (maior nos frutos rugosos), que
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pode ser dura ou relativamente mole, quando pode ser parcialmente consumida. A película é verde
de várias tonalidades desde verde cinza até verde oliva, podendo ser lisa, ou rugosa, com a presença
de gelhas. A polpa é a parte destinada ao consumo (Mattos 1986).
Essa fruta fazia parte dos gêneros coletados pelos indígenas do sul do país, que a
denominavam de Quirina, Kanê kriyne ou Guarobí. Os Xokleng, durante os meses de outono e
inverno (sobretudo abril, maio e junho), deslocavam-se para as matas de araucárias das bordas do
Planalto meridional para a coleta do pinhão, para caçar os animais atraídos à região pelas sementes
de araucária e para coletar espécies frutíferas presentes na mesma mata. Ainda há a denominação
proveniente dos Guarani que ocupavam a região andina: Nyandua-pishá. A diferente nomeação das
plantas aponta a sua presença em diferentes grupos étnicos, com usos distintos e, possivelmente,
vias de domesticações também distintas. Mostra também que a categorização das espécies nem
sempre é obvia e estática dentro da etnociência (Patiño 2002).
A espécie recebeu diferentes classificações até chegar a Acca sellowiana. A partir de frutos
coletado por Frederich Sellow na Província de Montevideo (Uruguai) e em São Francisco de Paula
(atualmente Pelotas, no Rio Grande do Sul), Berg classificou, em 1856, a espécie como sendo
Orthostemon sellowianus e Orthostemon obovatus, respectivamente. Como o gênero já existia para
outra família, Berg criou posteriormente em 1859 o Gênero Feijoa para o qual transferiu as duas
espécies. Em 1893, outra espécie foi descrita por Kiaerskou, Feijoa schenckiana, a partir de
material coletado por Schenck proveniente de planta de feijoa cultivada em Blumenau, Santa
Catarina (USDA 2012).
Berg constatou que existia apenas uma espécie, Feijoa sellowiana (Berg), da qual se
podem encontrar plantas com dois tipos de fruto, liso ou rugoso, se tratando apenas de formas
distintas e não de espécies diferentes. Porém, em 1941, Burret passa o gênero Feijoa para o gênero
Acca, visto suas semelhanças, que dispensavam a manutenção de gêneros distintos, já que este
último havia sido descrito pelo próprio Berg para duas espécies dos Andes, em 1856, antes,
portanto, de ter descrito o gênero Feijoa. Atualmente, dois tipos são considerados: o tipo Brasil, de
ocorrência no planalto da região sul, e o tipo Uruguai, aparecendo no sul do Rio Grande do Sul e no
Uruguai. As principais diferenças estão no tamanho da semente (muito maior no tipo Brasil) e
características das folhas.
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A Introdução da Feijoa Fora de sua Área Natural de Ocorrência
O primeiro relato de domesticação da planta fora da sua área de ocorrência natural deu-se
em 1890, quando o botânico francês Edouard André levou para seu país alguns exemplares da feijoa
colhida na região do Plata e do sul do Brasil. Da França, André enviou mudas da planta para os
Estados Unidos, sendo posteriormente disseminada para dezenas de países. Devido a estes
desolcamentos, a feijoa é hoje encontrada, além da França e Estados Unidos, na Itália, na Rússia, na
Nova Zelândia, em Israel e na Colômbia, entre outros.
A feijoa chegou à Nova Zelândia no início do século XX, sendo ali recebida com maior
interesse do que em qualquer outro país, até aquele momento. Um viveirista de Auckland introduziu
no país três cultivares oriundos da Austrália, em 1908 (Morton 1987). A facilidade da adaptação e
da aclimatação da espécie, na Nova Zelândia, foi atribuído ao fato do país estar na mesma linha
latitudinal da região de onde a feijoa é nativa.
A partir de basicamente três variedades de feijoa foram desenvolvidas uma série de
melhoramentos e outras variedades da fruta, sendo este um indicativo da sua importância neste país.
Muitos estudos foram realizados com a espécie, e financiamentos foram obtidos tanto de empresas
privadas quanto de órgãos governamentais. É o caso da Associação de Produtores de Feijoa da
Nova Zelândia, formada em 1983. Desde essa data, a produção foi intensificada e a fruta tem sido
exportada para os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Holanda, França e Japão.
Neozelandeses também plantam a feijoa como um quebra-vento em torno de culturas sensíveis.
Na Colômbia, a feijoa foi aclimatada por volta de 1937, através da importação de mudas
neozelandesas. Mesmo havendo a cultivo no país desde sua introdução, a produção ganhou
intensidade nas últimas décadas do século XX (Fischer 2003). Com o passar dos anos, a feijoa foi
recebendo cada vez mais atenção e valorização no país, havendo, a partir da década de 1980, um
aumento no número de produtores. Existem municípios onde a produção da fruta é a principal fonte
de renda dos moradores – caso de Tibasosa, pertencente ao Estado de Boyacá, cujo símbolo
municipal é a feijoa. Encontrada em diferentes pontos de venda, a feijoa é um importante produto
da economia colombiana.
Em 1996, a maior parte da produção de feijoas era dirigida principalmente ao consumidor
colombiano, mas já havia estudos sobre as normas de qualidade visando futuras exportações em
grande quantidade da fruta. As plantações eram localizadas principalmente em Duitama, Sogamoso
e Tibasosa.
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Atualmente a Colômbia lidera o ranking de exportação da feijoa, e existem empresas
especializadas na venda da fruta para diferentes regiões, em especial para a Europa. A situação
brasileira é inusitada: o país é a principal área de ocorrência natural e, ao mesmo tempo, é
importador das frutas desta espécie produzidas na Colômbia.

A Domesticação e os Usos da Feijoa no Sul do Brasil
No Brasil, o início do processo de domesticação ocorreu recentemente, pois desde o início
da colonização brasileira houve um grande “processo de reorganização da paisagem brasileira e do
desenvolvimento de novos recursos agrícolas via domesticação de espécies silvestres nativas e via
aclimação de espécies domesticadas exóticas” (Dean 1996). A introdução de espécies exóticas após
os incentivos gerados pelo Código Florestal de 1965, que dava subsídios para o reflorestamento, fez
com que o cultivo de espécies nativas, principalmente frutíferas, fosse deixado de lado. A partir da
década de 1980, em resposta às externalidades negativas da Revolução Verde e à busca de
alternativas para o pequeno agricultor sobreviver frente às grandes empresas, cresceu a importância
do uso de espécies nativas para obtenção de fonte de renda.
Anteriormente à década de 1980, eram pequenos os esforços para a domesticação da feijoa.
Em 1950, o botânico João Rodrigues Mattos publica o livro Goiabeira Serrana – frutas nativas do
Brasil, resultante de anos de estudos sobre a tipologia, distribuição e domesticação da planta, no
qual o autor faz um breve histórico da descoberta e disseminação da espécie. Em entrevista, Mattos
afirma que desde a década 1950 realizou estudos sobre a espécie:
A região onde que nasci a feijoa é nativa. Inclusive lá no meu sitio tem duas variedades: a
típica de fruto liso e a de fruto rugosa. (..) A minha foi a primeira turma da escola agrícola
de Lages, (..) daquela época eu já gostava das frutas do mato. Sempre me metia dentro do
mato. Quando eu fui para escola de Viamão, iniciei um estudo mais sério. Na década de
1940, na escola de Viamão, fiz uma plantaçãozinha das espécies para experimento.
(Entrevista com o agrônomo João Rodrigues Mattos 2009)

Em 1978, Mattos montou um pomar na Estação Experimental de Maquiné, Rio Grande do
Sul, com auxílio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), onde recebeu um
local para instalação do pomar e auxílio financeiro para realização de estudos relativos à feijoa.
Depois de um ano, as verbas foram cortadas, por ser a pesquisa considerada de pouca relevância
pela EMBRAPA. No entanto, Mattos afirma que na década de 1980, outros profissionais iniciaram
estudos e a "planta começou a aparecer por todo o Brasil".
Uma das experiências isoladas e empíricas para a domesticação e uso da feijoa ocorreu no
sul do Estado do Rio Grande do Sul, onde Seu Vino Münchow, agricultor, plantou cerca de um

FRONTEIRAS: Journal of Social, Technological and Environmental Science
v.3, n.2, jul.-dez. 2014, p.67-79. – ISSN 2238-8869

73

Samira Peruchi Moretto; Eunice Sueli Nodari; Rubens Onofre Nodari

hectare com mais de mil exemplares da espécie. Sua irmã, Dona Nilda, foi entrevistada em 2009 e
conta como se iniciou o projeto de domesticação de Seu Vino:
Seu Vino cultivou este sonho durante muitos anos, até que ao voltar para a propriedade,
após a aposentadoria em 1985, começou o seu projeto aproximadamente 10 anos depois.
Inicialmente, Seu Vino plantou um pomar de figueiras, mas logo iniciou suas expedições
em busca de plantas de feijoa que apresentassem características que lhe interessassem. Seu
Vino era um agricultor experimentador por excelência e um colecionador de tipos
diferentes de goiabeira-serrana. Ele fazia quilômetros em busca de plantas de goiabeirraserrana, sempre buscava as plantas que produziam frutas maiores. Além de coletar plantas
jovens em ambiente natural, passou a produzir suas próprias mudas (apud Cardoso 2009).

O pomar do Seu Vino ainda conserva aproximadamente 200 plantas. Dona Nilda lamenta o
fato de muitos dos conhecimentos apresentados na experiência do irmão se perderem em função da
ausência de um processo de registro e sistematização dos saberes acumulados. Isto acontece
principalmente por ser praxe negligenciar os fatos do cotidiano. Segundo Yates (2007) que estuda o
diálogo entre cultura e memória, o trivial, o banal, o comum, que está impregnado no nosso
cotidiano, não estimula a mente e a memória. Por este fato, o cotidiano acaba esquecido,
desvanecendo-se. Através da História Oral, busca-se não somente tais fatos do cotidiano, como
também as constatações sobre o meio ambiente, neste caso, sobre a feijoa, que deixaram de ser
registrados ou documentados.
Outro local no Rio Grande do Sul, onde existe um esforço para a conservação da feijoa in
situ é a serra gaúcha. Na região estão situados os municípios de Ipê, Antônio Prado e Monte Alegre
dos Campos, considerados como Centro de Diversidade brasileira da feijoa.
No município de Ipê foi criado, em 1985, o Centro Ecológico Ipê, uma Organização não
Governamental (ONG) que trabalha para viabilizar avanços sustentáveis na produção agrícola
buscando a preservação ambiental e a justiça social, através da assessoria a organizações de
agricultores familiares na produção, processamento e comercialização de alimentos ecológicos. O
Centro Ecológico de Ipê visa alcançar através das políticas públicas o incentivo à agroecologia,
estimulando a organização de produtores e consumidores e o desenvolvimento de mercados locais
para produtos ecológicos, bem como implementando formas de manejo da biodiversidade agrícola e
alimentar.
A agroecologia é o resultado das interações entre os recursos genéticos, meio ambiente e
os sistemas de gestão e práticas utilizadas pelos agricultores a partir do uso de princípios e
processos agroecológicos. Segundo Altieri:
A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a
compreensão mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos
princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que
integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e
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avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como
um todo. (Altieri 2004)

Alguns dos projetos idealizados pelo Centro Ecológico foram financiados pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que financia projetos individuais
ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Um
desses projetos foi a produção e distribuição de uma cartilha estimulando a produção agroecológica
e a conservação da biodiversidade. Nesta cartilha (Meirelles 2006) são definidas algumas
terminologias que auxiliaram o agricultor a interagir de forma direta com a produção agroecológica.
A biodiversidade e agricultura estão fortemente interrelacionadas, a manutenção da biodiversidade é
essencial para a produção sustentável de alimentos e os benefícios destes fornecem à sociedade
segurança alimentar, nutrição e subsistência (CBD).
Os preceitos agroecológicos vêm norteando as atitudes dos agricultores, que estão há pelo
menos vinte anos se preocupando com a qualidade de produção dos alimentos, produzindo de forma
sustentável alguns gêneros alimentares. Dentre as espécies produzidas pelos agricultores vinculados
ao Centro Ecológicos Ipê, está a feijoa, que vem há algumas décadas, de forma tímida, sendo
manejada.
A produção agroecológica tem proporcionado inclusive a comercialização de frutos
oriundos de população natural manejada e iniciadas experiências com o cultivo. Assim, a
domesticação da espécie está em curso e seu uso está auxiliando na conservação da biodiversidade
como um todo. A feijoa também está presente em muitos quintais onde a árvore é silvestre. A fruta
faz parte do convívio diário dos moradores da Serra Gaúcha e é comercializada em feiras, junto de
outros produtos oriundos da produção ecológica. Segundo o agricultor Vilmar Menegatti, “existe há
muito tempo a fruta aqui, desde o tempo do meu avô existia a feijoa, sempre existiu na propriedade,
tem na lavoura e nos potreiros naturalmente” (Entrevista com Vilmar Menegatti 2009).
O Centro Ecológico vem incentivando a ampliação do uso dessa espécie desde meados de
1995, principalmente porque percebeu a importância da feijoa nos pomares domésticos; a
diversidade de frutos, a presença de matrizes de boa qualidade e a constância com que as famílias
de agricultores manejam essa frutífera em espaços de potreiros, lavouras e nos arredores de casa.
Ainda pelo fato da espécie apresentar potencial de manejo em sistemas agroflorestais.
Mesmo assim, são poucos os agricultores que utilizam a planta como única fonte de renda.
Em agosto de 2009, em reunião realizada no município de Ipê, com engenheiros agrônomos
pesquisadores da espécie e agricultores da Serra Gaúcha, pôde ser visualizado que mesmo existindo
exemplares da feijoa no terreno dos agricultores, outras espécies frutíferas ou até mesmo exóticas
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são preteridas à feijoa. O intuito da reunião foi mostrar para os agricultores o potencial existente na
fruta e a importância desta espécie estar presente no cotidiano de cada um deles.
Dois anos após essa reunião, foi publicada uma cartilha denominada Melhoramento
participativo da goiabeira-serrana (Cardoso 2009). A cartilha buscou discutir especialmente o
melhoramento genético participativo, “demonstrando o potencial e o importante papel que os
agricultores têm, tanto no processo de criação de novas variedades, como também no da
conservação da agrobiodiversidade”. Os levantamentos feitos na região têm indicado uma grande
variabilidade genética para várias características como a cor da flor, o teor de sólidos solúveis, o
peso de frutos, entre outras.
Como conclusão, a cartilha apresenta que a partir do conhecimento da variabilidade das
plantas existentes e do conhecimento dos agricultores, e a partir de uma capacitação adequada, os
próprios camponeses poderão dirigir a seleção de variedades, dos cruzamentos, promovendo assim,
o manejo consciente da agrobiodiversidade.
A feijoa, nativa do planalto meridional brasileiro, durante muito tempo, servia como fonte
de alimento para os grupos étnicos que viveram na região (indígenas e caboclos), devido à
abundância da espécie. Há poucos relatos da relação entre os grupos indígenas e a feijoa, o que
dificulta o entendimento do processo de domesticação. A chegada dos grupos sociais vindos da
Europa, com o ímpeto da conquista, causou uma ruptura sobre este conhecimento, pois a integração
cultural entre esses povos e os grupos indígenas foi muito pequena.
Por outro lado, o processo de modernização da agricultura e da sociedade, baseada nos
preceitos ocidentais, não deixou margem para que aproveitássemos os recursos locais, incluindo
aqui a feijoa, impondo a utilização de cultivos exóticos e menosprezando a capacidade de utilização
e o conhecimento antrópico em seu ambiente.
O incentivo à produção e ao consumo das espécies nativas pode ser a resposta para a
conservação da biodiversidade. A fruta, além de ser consumida pelos habitantes locais, também
serve de alimento para o gado quando se encontra nos campos habitados por estes animais. Segundo
Mattos, o gado se alimenta da feijoa e, por ser rica em iodo, evita o desenvolvimento de “papeira”
ou bócio, responsável pelo aumento do volume da glândula tireoide, em animais e também nos
seres humanos. A alta concentração de iodo também leva a feijoa a ser utilizada, na medicina
profilática, como prevenção às doenças das glândulas de tireoide (contém cerca de 0,6 mg/100 g de
iodo por fruto); são feitos chás tanto da flor como da fruta (Lim 2012).
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O animal que dela se alimenta pode ser considerado um dispersor das sementes que são
depositadas no solo, através das fezes. Completa-se, desta forma, um ciclo para a manutenção e
conservação do bioma nativo. A concepção do dinamismo, na conservação de um bioma, foi
explorada por Donald Worster (2012), quando este afirma que a história ambiental vem auxiliando
no processo de conservação e preservação da natureza.
Este esforço não se transluz pela ideia da estagnação na conservação da natureza, como
uma imagem estática a ser eternamente apreciada, mas sim pela análise ampla das mudanças
naturais compatíveis através da integração dos ecossistemas. Segundo Worster (2012), “a
conservação ambiental torna-se um esforço para proteger certas taxas de mudança em curso no
mundo biológico das mudanças incompatíveis em curso na nossa economia e tecnologia”. Afirma
ainda que não é um programa para trancar a natureza em um mostruário de museu, para sempre
congelada. Deve, pelo contrário, fazer-se um esforço baseado na ideia de que preservar a
diversidade de mudanças deve ocupar uma posição elevada em nosso sistema de valores – que
promover a coexistência de muitos seres e muitos tipos de mudança é a coisa racional a se fazer.

Considerações finais
A feijoa foi aclimatada em diversos países, que não pouparam esforços para o cultivo da
planta e comercialização de seus frutos e subprodutos. A fruta foi levada dos Estados Unidos para a
Nova Zelândia, onde encontrou um grande subsídio para seu desenvolvimento. Dos quintais,
ganhou as indústrias e por muito tempo a Nova Zelândia foi o maior exportador da espécie in
natura e seus subprodutos. Atualmente, o país que mais exporta a feijoa é a Colômbia. Preocupados
com o mercado consumidor, investem de forma ampla na conquista de um público. Os interesses
comerciais desses países evidenciaram a importância que foi dada à espécie, fora de sua área de
ocorrência natural.
Durante quase todo o século XX, a feijoa foi pouco estudada no Brasil e sofreu grandes
ameaças pela supressão de seu habitat, o que lamentavelmente continua ocorrendo em uma
velocidade alarmante. Com escassos incentivos à pesquisa, apenas na década de 1980 a fruta
ganhou novamente o cenário nacional, possibilitando avanços na sua domesticação e auxiliando na
conservação da floresta a qual ela pertence.
Porém, necessárias são ações que visem conservar a espécie e seu ambiente, especialmente
incentivando o seu uso e manejo pelos agricultores – o que, felizmente, alguns já vêm realizando.
Nas últimas décadas, a feijoa vem recebendo maior atenção por parte dos órgãos governamentais e
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tornou-se objeto de estudo no Brasil. Esforços, como o do Grupo Ecológico de Ipê, vem auxiliando
na conservação da biodiversidade local, através do cultivo e do manejo de uma espécie nativa,
alterando a negativa realidade da destruição dos recursos pelas espécies exóticas.
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A feijoa é uma espécie frutífera nativa do planalto meridional brasileiro,
do norte do Uruguai e da Argentina. No Brasil, a espécie se encontra
principalmente nos Biomas Pampa e Mata Atlântica, mais frequentemente na
Floresta Ombrófila Mista.
O

objetivo

deste

trabalho

é

analisar

o

processo

histórico

da

domesticação e da conservação da feijoa, na região serrana do Estado do Rio
Grande do Sul (Brasil), onde a espécie é nativa, utilizando, para isto, a
metodologia da História Ambiental. A relação dos seres humanos com o meio
natural foi, durante muitos anos, pouco avaliada e pouco utilizada como objeto
de estudo dentro da academia. Questões empíricas e cotidianas deixaram de
ser registradas, o que limitou o aprofundamento nos estudos de tais relações.
A História Ambiental, segundo Donald Worster, apresenta-se em uma nova
premissa:
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A história ambiental é, em resumo, parte de um esforço revisionista para tornar a
disciplina da história muito mais inclusiva nas suas narrativas do que ela tem
tradicionalmente sido. Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa
convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de
que os humanos são uma espécie distinta e “super-natural”, de que as conseqüências
ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas (Woster, 2003:199).

Por ser uma espécie nativa e fazer parte do cotidiano dos grupos sociais
que residem no habitat natural da planta, a feijoa foi pouco registrada, mas
está presente na memória dos moradores locais. No Brasil, a espécie vem
recebendo cada vez maior da pesquisa e dos agricultores. A parte de maior
interesse e mais utilizada pelo homem é o fruto. Pode ser consumido in natura
ou então processado de várias formas. Na Nova Zelândia, como na Colômbia,
há pelo menos 13 produtos derivados da feijoa como geléias, sorvetes,
espumantes, sucos puros e molho.
O Brasil possui a flora mais rica do mundo, com mais de 56 mil espécies
de plantas, correspondendo a quase 20% da flora mundial (Brack et al., 2007:
53), mesmo assim, o estudo dessas espécies, e a relação delas com os
homens e mulheres, é bastante restrito. Somente o bioma Mata Atlântica
possui em torno de 20.000 espécies vegetais das quais ao redor de 8.000 são
endêmicas, isto é, grupos taxonômicos que se desenvolveram numa região
restrita. No entanto, mesmo com grande quantidade de espécies nativas, o
país optou e sofre ameaças pela introdução das espécies exóticas e tem
apenas dado passos tímidos para o uso e domesticação de espécies nativas,
como é o caso da goiabeira-serrana ou feijoa.
A Floresta de Araucária, umas das fitofisionomias da Mata Atlântica é
conhecida como um conjunto vegetacional com características distintas,
recebendo denominações diversas: floresta de pinheiros, pinhais, zona de
pinhais, mata de araucária, entre outras. É predominantemente dentro desta
formação que a feijoa é nativa. Atualmente emprega-se a terminologia
proposta pelo IBGE: Floresta Ombrófila Mista (FOM), que é adequada a um
sistema de classificação da vegetação intertropical e faz parte do mosaico de
formações florestais da Mata Atlântica (apud Medeiros, 2004: 9).
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A Floresta Ombrófila Mista, valorizada pela sua importância para o setor
madeireiro, foi derrubada em grande escala durante o século XX. A primeira
metade deste século foi marcada por incentivos ao desmatamento. No Estado
de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul o principal objetivo dos
governantes era estabelecer colônias nas áreas antes ocupadas por indígenas,
espécies animais e vegetais. Para o estabelecimento dos colonos a floresta era
derrubada, não importando a espécie que existia no local.
O pinheiro tinha grande valor comercial e era utilizado como matériaprima para as indústrias madeireiras da região. Foi desta forma que se iniciou
o processo de desmatamento na região e a ameaça de extinção de muitas
espécies nativas, pois, juntamente com as araucárias, sucumbiram outras
espécies presentes nesta fitofisionomia. Essa exploração promoveu uma
redução drástica, quase completa, das florestas com araucária. Com uma
distribuição natural de 200.000 km2 restam apenas 2-4%, da mata original,
onde as matas intactas com araucária são hoje raras (Simões e Lino, 2002).
Com a superexploração de recursos madeireiros, em especial a
araucária, da qual a feijoa é companheira, e o avanço dos reflorestamentos de
espécies exóticas, a FOM foi gradativamente suprimida e, com ela, grande
parte das goiabeiras-serranas.

Apresentando a feijoa ou goiabeira-serrana (Acca
sellowiana (Berg) Burret)
A Acca sellowiana pertence à Família Myrtaceae, que compreende cerca
de 130 gêneros e 400 espécies distintas. É uma fruteira nativa do planalto
meridional brasileiro e do leste uruguaio. Há menção de ocorrência de
Misionoes na Argentina e no Paraguai, porém, há falta de evidências mais
robustas da ocorrência espontânea nestes dois países. Ocorre com maior
freqüência em áreas com altitudes superiores a 1.000 metros e com formação
de bosques e matas de araucária. Contudo, também já foi encontrada em
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altitudes de até 210 m. A planta atinge em média quatro metros de altura, e o
início de produção se dá a partir do quarto ano (Mattos, 1986: 13).
No Brasil, a espécie, já mencionada, tem ocorrência natural nos Biomas
da Mata Atlântica e Pampa. Nas florestas da Mata Atlântica, a araucária
geralmente predomina e está associada com a imbuia (Ocotea porosa) e a
sapopema (Sloanea monosperma). No sub-bosque, é comum a presença do
cedro (Cedrela fissilis), da erva-mate (Ilex paraguariensis) e diversas
Myrtaceae

frutíferas,

como

o

araçazeiro

(Psidium

longipetiolatum),

a

guabirobeira (Campomanesia xantocarpa), a feijoa (Acca sellowiana) e vários
gêneros cujas espécies são conhecidas como cambuim e guamirim. Já no
Bioma Pampa, a vegetação predominante é de campos, onde as mais de 400
espécies de gramíneas se associam com a vegetação arbórea, em cujas bordas
é encontrada a feijoa.
O fruto da Acca sellowiana recebeu vários nomes. Um deles, goiabeiraserrana, foi dado por sua forma ser semelhante à da goiaba comum,
pertencente a outro gênero (Psidium guajava L), mantendo as semelhanças
apenas nas propriedades físicas exteriores dos frutos. A goiabeira-serrana é
conhecida popularmente como goiabeira-do-mato, goiabeira-do-campo. No
Uruguai, como guaiabo del país ou guayabo-verde, enquanto na Colômbia é
conhecida por guayabo-feijoa. No entanto, independente do país, o nome mais
comum da espécie é feijoa.
O fruto pode variar de 20g a 250g, com formato variando de redondo a
oblongo, de dimensões variadas e espessura de casca aderente de até 1,3 cm
(maior nos frutos rugosos), que pode ser dura até relativamente mole, quando
pode ser parcialmente consumida. A película é verde, de várias tonalidades,
desde verde cinza até verde oliva, podendo ser lisa, ou rugosa, com a
presença de gelhas. A polpa é a parte destinada ao consumo.
Essa fruta fazia parte dos gêneros coletados pelos indígenas do sul do
país, que a denominavam de Quirina, Kanê kriyne ou Guarobí. Os Xokleng,
durante os meses de outono e inverno (abril, maio e junho), deslocavam-se
para as matas de araucárias das bordas do Planalto meridional para a coleta
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do pinhão, para caçar os animais atraídos à região pelas sementes de
araucária e para coletar espécies frutíferas presente na mesma mata. Ainda há
a denominação proveniente dos Guarani que ocupavam a região andina:
Nyandua-pishá. A diferente denominação das plantas aponta a sua presença
em diferentes grupos étnicos, com usos distintos e, possivelmente, vias de
domesticações também distintas. Mostra também que a categorização das
espécies nem sempre é óbvia e estática dentro da etnociência (Patiño, 2002:
188).

Conservação da Feijoa
Segundo o Glossário de Recursos Genéticos Vegetais, a conservação in
situ visa “conservar plantas e animais em suas comunidades naturais” (Valois
et al., 2011). A conservação e manutenção da feijoa no seu bioma nativo
iniciaram-se principalmente no século XX. Entretanto, ainda no século XIX, ela
foi levada para a França em decorrência dos exemplares que foram
aclimatados na Europa. A partir de então, a espécie foi aclimatada em outros
continentes.
O primeiro relato de domesticação da planta fora da sua área de
ocorrência natural foi em 1890, quando o botânico francês Edouard André,
levou para França alguns exemplares da feijoa colhida na região do Plata e do
sul do Brasil. Da França, André enviou exemplares da planta para Califórnia
(Ducroquet, 2009). Posteriormente disseminou-se por dezenas de países.
Desta forma, a feijoa pode ser encontrada na França, na Itália, na Rússia, na
Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em Israel e na Colômbia, entre outros. Os
maiores

produtores

de

feijoa

atualmente

são

a

Nova

Zelândia

(aproximadamente 232 ha) e Colômbia (com cerca de 400 ha). A Nova
Zelândia produz sucos, biscoitos, geléias, óleos, espumantes e tem um
comércio movimentado em torno desses subprodutos da feijoa. A situação
brasileira é inusitada, pois o país é a principal área de ocorrência natural e ao
mesmo tempo é importador das frutas desta espécie produzidas na Colômbia.
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Lá, a produção de feijoa se concentra nas regiões alto-andinas, sendo
encontrada facilmente na maioria dos sítios camponeses dos Departamentos
de Cundinamarca e de Boyaca. Embora seja utilizada principalmente para
consumo, também existem plantações de tipo comercial, cuja produção está
destinada aos mercados de Bogotá e Medellín e parte do excedente é
exportada para a Europa e para o Brasil (Rodriguez et al., 2006).
No Brasil, o início do processo de domesticação ocorreu recentemente,
pois desde o início da colonização brasileira houve um grande “processo de
reorganização da paisagem brasileira e do desenvolvimento de novos recursos
agrícolas via domesticação de espécies silvestres nativas e via aclimação de
espécies domesticadas exóticas” (Dean, 1996: 17). A introdução de espécies
exóticas após os incentivos gerados pelo Código Florestal de 1965, que dava
subsídios para o reflorestamento, fez com que o cultivo de espécies nativas,
principalmente frutíferas, fosse deixado de lado. A partir da década de 1980,
em resposta às externalidades negativas da Revolução Verde e à busca de
alternativas para o pequeno agricultor sobreviver frente às grandes empresas,
cresceu a importância do uso de espécies nativas para obtenção de fonte de
renda.
Anterior à década de 1980, eram pequenos os esforços para a
domesticação da feijoa. Em 1950, o engenheiro agrônomo João Rodrigues
Mattos publica o livro Goiabeira Serrana – frutas nativas do Brasil, resultante
de anos de estudos sobre a tipologia, distribuição e domesticação da planta, no
qual o autor faz um breve histórico da descoberta e disseminação da espécie.
Em entrevista, Mattos afirma que desde a década 1950 que realiza estudos
sobre a espécie:
A região onde que nasci a feijoa é nativa. Inclusive lá no meu sítio tem duas
variedades: a típica de fruto liso e a de fruto rugosa. (...) A minha foi a primeira
turma da escola agrícola de Lages, (...) daquela época eu já gostava das frutas do

334

mato. Sempre me metia dentro do mato. Quando eu fui para escola de Viamão, iniciei
um estudo mais sério. Na década de 1940, na escola de Viamão, fiz uma
plantaçãozinha das espécies para experimento. 5

Em 1978, Mattos montou um pomar na Estação Experimental de
Maquiné, Rio Grande do Sul, com auxílio da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA, 2006), onde recebeu um local para instalação do
pomar e auxílio financeiro para realização de estudos relativos à feijoa. Depois
de

um

ano,

as

verbas

foram

cortadas

por

não

serem

consideradas

importantes. No entanto, Mattos afirma que na década de 1980, outros
profissionais iniciaram estudos e a "planta começou a aparecer por todo o
Brasil".
Uma das experiências isoladas e empíricas para a domesticação da
feijoa ocorreu no sul do Estado do Rio Grande do Sul, onde Seu Vino Münchow,
agricultor, plantou cerca de um hectare com mais de mil exemplares da
espécie. Sua irmã, Dona Nilda, foi entrevistada em 2009 e conta como se
iniciou o projeto de domesticação de Seu Vino:
Seu Vino cultivou este sonho durante muitos anos, até que ao voltar para a
propriedade, após a aposentadoria em 1985, começou o seu projeto
aproximadamente 10 anos depois. Inicialmente, Seu Vino plantou um pomar de
figueiras, mas logo iniciou suas expedições em busca de plantas de feijoa que
apresentassem características que lhe interessassem. Seu Vino era um agricultor
experimentador por excelência e um colecionador de tipos diferentes de goiabeiraserrana. Ele fazia quilômetros em busca de plantas de goiabeirra-serrana, sempre
buscava as plantas que produziam frutas maiores. Além de coletar plantas jovens em
ambiente natural, passou a produzir suas próprias mudas (apud Cardoso, 2009).

O pomar do Seu Vino ainda conserva aproximadamente umas 200
plantas. Dona Nilda lamenta o fato de que muitos dos conhecimentos
acumulados na experiência do irmão se terem perdido em função de que não

5

Entrevista com o agrônomo João Rodrigues Mattos, realizada em Florianópolis, no dia 5 de outubro de

2009.
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houve

um

processo

de

registro

e

sistematização

dos

conhecimentos

acumulados. Isto acontece principalmente por ser corriqueiro negligenciar os
fatos do cotidiano. Segundo Yates, que estuda o diálogo entre cultura e
memória, o trivial, o banal, o comum, que está impregnado no nosso
cotidiano, não estimula a mente e a memória (Yates, 2007: 28). Por este fato,
o cotidiano acaba esquecido, desvanecendo-se. Através da História Oral,
busca-se não somente tais fatos do cotidiano, como também as constatações
sobre o meio ambiente, neste caso, sobre a feijoa, que deixaram de ser
registrados ou documentados. O testemunho oral nos fornece histórias
detalhadas de vida, é uma fonte tão relevante quanto às fontes escritas. Para
Raphael Samuel, “existem verdades que são gravadas somente nas memórias
de pessoas; eventos do passado que só elas podem nos contar, imagens
sumidas que só elas podem lembrar, ajudando a esclarecer discrepâncias
aparentes na documentação existente” (Samuel, 1989: 230).
Outro local no Rio Grande do Sul, onde existe um esforço para a
conservação da feijoa in situ, é na serra gaúcha, a região onde estão situados
os municípios de Ipê, Antônio Prado e Monte Alegre dos Campos que podem
ser considerados como Centro de Diversidade da feijoa.
No município de Ipê foi criado em 1985, o Centro Ecológico Ipê, uma
Organização não-Governamental (ONG) que trabalha para viabilizar avanços
sustentáveis na produção agrícola buscando a preservação ambiental e a
justiça social, através da assessoria a organizações de agricultores familiares
na produção, processamento e comercialização de alimentos ecológicos. O
Centro Ecológico de Ipê visa alcançar, através das políticas públicas, o
incentivo

à

agroecologia,

estimulando

consumidores e o desenvolvimento

a

organização

de

produtores

e

de mercados locais para produtos

ecológicos, bem como implementando formas de manejo da biodiversidade
agrícola e alimentar.
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A agroecologia é o resultado das interações entre os recursos genéticos,
meio ambiente e os sistemas de gestão e práticas utilizadas pelos agricultores
a partir do uso de princípios e processos agroecológicos. Segundo Altieri:
A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão
mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo
os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios
agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das
tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. (Altieri, 2004:
23)

Já a agrobiodiversidade ou biodiversidade agrícola, segundo a CBD, é
conceituada da seguinte forma:
Biodiversidade agrícola é um termo amplo que inclui todos os componentes da
diversidade biológica de relevância para alimentação e agricultura, e todos os
componentes da diversidade biológica que constituem os ecossistemas agrícolas,
também chamado de agro-ecossistema: a variedade e a variabilidade de animais,
plantas e microrganismos, na genética, de espécies e os níveis de ecossistemas, que
são necessários para sustentar as funções chave do agro-ecossistema, a sua estrutura
e processos.6

Alguns dos projetos idealizados pelo Centro Ecológico foram financiados
pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que
financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores
familiares e assentados da reforma agrária. Um desses projetos foi a produção
e distribuição de uma cartilha estimulando a produção agroecológica e a
conservação da biodiversidade. Nesta cartilha (Meirelles, 2006: 2) são
definidas algumas terminologias que auxiliaram o agricultor a interagir de
forma direta com a produção agroecológica. A biodiversidade e agricultura
estão

fortemente

interrelacionadas,

a manutenção

da biodiversidade

é

essencial para a produção sustentável de alimentos e os benefícios destes
fornecem

à

sociedade

segurança

alimentar,

nutrição

e

subsistência

(Convention on Biologicaly Diversity, 2000).

6

Convention
on
Biological
Diversity
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147.

(2000),
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COP

5,

Decision

V5,

disponível

em

Os preceitos agroecológicos vêm norteando as atitudes dos agricultores,
que estão há pelo menos duas décadas se preocupando com a qualidade de
produção dos alimentos, produzindo de forma sustentável alguns gêneros
alimentares. Dentre as espécies produzidas pelos agricultores vinculados ao
Centro Ecológicos Ipê, está a feijoa, que vem há algumas décadas, de forma
tímida, sendo manejada.
A produção agroecológica tem proporcionado inclusive a comercialização
de frutos oriundos de população natural manejada e iniciadas experiências com
o cultivo. Assim, a domesticação da espécie está em curso e seu uso está
auxiliando na conservação da biodiversidade como um todo. A feijoa também
está presente em muitos quintais onde a árvore é silvestre. A fruta faz parte
do convívio diário dos moradores da Serra Gaúcha e é comercializada em
feiras, junto de outros produtos oriundos da produção ecológica. Segundo o
agricultor Vilmar Menegatti, “existe há muito tempo a fruta aqui, desde o
tempo do meu avô existia a feijoa, sempre existiu na propriedade, tem na
lavoura e nos potreiros naturalmente.”

7

O Centro Ecológico vem incentivando a ampliação do uso dessa espécie
desde meados de 1995, principalmente porque percebeu a importância da
feijoa nos pomares domésticos, a diversidade de frutos, a presença de
matrizes de boa qualidade e a constância com que as famílias de agricultores
manejam essa frutífera em espaços de potreiros, lavouras e nos arredores de
casa. Ainda pelo fato da espécie apresentar potencial de manejo em sistemas
agroflorestais.
Mesmo assim, são poucos os agricultores que utilizam a planta como
única fonte de renda. Em agosto de 2009, em reunião realizada no município

7

Entrevista com o agricultor Vilmar Menegatti realizada no dia 6 de agosto de 2009.
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de Ipê,8 com engenheiros agrônomos, pesquisadores da espécie e agricultores
da Serra Gaúcha, pôde ser visualizado que mesmo existindo exemplares da
feijoa no terreno dos agricultores, outras espécies frutíferas ou até mesmo
exóticas são preteridas à feijoa. O intuito da reunião foi mostrar para os
agricultores o potencial existente na fruta e presente no cotidiano de cada um
deles.
Dois anos após essa reunião, foi publicada uma cartilha denominada
Melhoramento participativo da goiabeira-serrana. A cartilha buscou discutir
especialmente o melhoramento genético participativo, “demonstrando o
potencial e o importante papel que os agricultores têm, tanto no processo de
criação

de

novas

variedades,

como

também

no

da

conservação

da

agrobiodiversidade”. Os levantamentos feitos na região têm indicado uma
grande variabilidade genética para várias características como a cor da flor, o
teor de sólidos solúveis, o peso de frutos, entre outras.
O material estimula não somente a produção da goiaba-serrana, mas
também o melhoramento participativo. Desta forma, elenca medidas que ainda
devem ser tomadas pelos agricultores, dentre elas destacam-se:
- Continuar buscando novas matrizes e acompanhar as já identificadas, para poder
ter avaliações ao longo do tempo e encontrar outras plantas com características
adequadas;
- Assegurar que as matrizes identificadas com boas características sejam mantidas e
multiplicadas em ambientes naturais e em pomares sob domínio público;
- Incentivar a manutenção e manejo da espécie in situ pela agricultura familiar, que
espontaneamente faz seleção ao priorizar a multiplicação das melhores matrizes;
- Assegurar a multiplicação espontânea das populações silvestres em seu ecossistema
natural. (Volpato et al, 2011)

8

Reunião com agricultores realizada no dia 06 de agosto de 2009, na Vila Segredo, no Município de Ipê,
Rio Grande do Sul (Gravação). A reunião foi coordenada pelo engenheiro agrônomo Rubens Nodari e pelo
doutor Joel Danazzolo. Os agricultores de Ipê, presentes na reunião, fazem parte da organização nãogovernamental Centro Ecológico Ipê que realizam através de visitas, reuniões, cursos e oficinas de
planejamento, a capacitação de agricultores familiares na produção, processamento e comercialização de
alimentos agro-ecológicos.
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Como conclusão, a cartilha apresenta que do conhecimento da
variabilidade das plantas existentes e do conhecimento dos agricultores, a
partir de uma capacitação adequada, os próprios agricultores poderão dirigir
na seleção de variedades, dos cruzamentos, promovendo assim o manejo
consciente da agrobiodiversidade.
A feijoa, nativa do planalto meridional brasileiro, durante muito tempo,
servia como fonte de alimento para os grupos étnicos que viveram na região
(indígenas e caboclos), devido à abundância da espécie. Há poucos relatos da
relação entre os grupos indígenas e a Feijoa, o que dificulta o entendimento do
processo de domesticação. A chegada dos grupos sociais vindos da Europa,
com o ímpeto da conquista, causou uma ruptura sobre este conhecimento,
pois a integração cultural entre esses povos e os grupos indígenas foi muito
pequena. Na verdade um processo de dominação e expropriação.
Por outro lado, o processo de modernização da agricultura e da
sociedade, baseada nos preceitos ocidentais não deixou margem para que
aproveitássemos os recursos locais, incluindo aqui a feijoa, impondo a
utilização de cultivos exóticos e menosprezando a capacidade de utilização e o
conhecimento antrópico em seu ambiente.
Segundo o pesquisador Joel Cardoso, o Brasil deveria definir a goiabeiraserrana

como

uma

espécie

chave

no

processo

de

conservação

da

biodiversidade das formações ecossistêmicas em que ela ocorre naturalmente,
em função da sua importância econômica em várias regiões do mundo
(Cardoso, 2009: 16).
Durante quase todo o século XX, a feijoa foi pouco estudada no Brasil e
sofreu grandes ameaças pela introdução de espécies exóticas e pela supressão
de seu habitat, o que lamentavelmente continua ocorrendo em uma velocidade
alarmante. No entanto, uma parcela de agricultores manteve a espécie por
diferentes motivos. Com escassos incentivos à pesquisa, apenas na década de
1980 a fruta ganhou novamente o cenário nacional, possibilitando avanços na
sua domesticação e auxiliando na conservação da floresta à qual ela pertence.
Assim, o conhecimento científico da feijoa aumentou consideravelmente nas
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últimas duas décadas, bem como as áreas de plantios. Porém, ainda são
necessárias ações que visem conservar em maior escala a espécie e seu
ambiente, especialmente incentivando o seu uso e manejo pelos agricultores, o
que, felizmente, alguns deles já vêm realizando. Ao manejar e usar os frutos,
os agricultores estão contribuindo para a conservação da espécie, como vêm
fazendo há centenas de anos.
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A vida enfrenta o risco:
as políticas públicas no
Complexo do Morro do Baú
após o desastre de 2008 no
Vale do Rio Itajaí (SC)1
Marcos Aurélio Espíndola
Eunice Sueli Nodari
Alfredo Ricardo Silva Lopes

Por meio do presente estudo busca-se avaliar as condições socioambientais logo após o desastre ocorrido em novembro de 2008 no Complexo do
Morro do Baú – SC (Figura 1), com o intuito de avaliar as políticas públicas de
prevenção e diagnóstico de riscos de desastres, além das referentes à recuperação dos atingidos. Para tal, além de pesquisa bibliográfica e documental, busca-se dimensionar a situação atual das diversas áreas de risco por meio de
recursos fotográficos, depoimentos de residentes atingidos ou que perderam
familiares e amigos nos dias fatídicos que determinaram a morte de 47 (quarenta e sete) pessoas.

1

Texto publicado originalmente nas Atas do I Encontro Internacional de História Ambiental
Lusófona em Coimbra – Portugal. Algumas alterações foram feitas, mantendo, contudo, o
texto original.
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Figura 1: Mapa – Complexo do Morro do Baú.

Fonte: EPAG RI, 2009.

A noção de desastre comumente aceita define-o como um evento extraordinário. Mesmo em localidades com a percepção de normalidade mais alargada, localidades que sofrem com desastres rotineiramente, um evento como
o de 2008 pode ser caracterizado como extraordinário (LOPES, 2015). Apesar
dos desastres serem habitualmente analisados isoladamente pelas ciências naturais, como se não fossem inter-relacionados nem sofressem ação antrópica,
uma conceituação mais abrangente de desastre, realizada sob a perspectiva da
História Ambiental, proporciona o estabelecimento de nexos entre as causas
naturais dos desastres e os componentes relacionados à ação humana.
As fontes levantadas para a elaboração do presente estudo variaram,
desde entrevistas junto aos atingidos, acervo iconográfico e bibliografias, até
relatórios de saída de campo. A diversificação das fontes permitiu incluir as
várias percepções sobre a situação da localidade e avaliar as ações do poder
público após três anos do acontecido em 2008.
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Ao nos debruçarmos sobre as políticas públicas levadas a cabo no Brasil, normalmente deparamos com óbices recorrentes na estrutura do Estado,
como o domínio das oligarquias, a corrupção e a gestão dirigida às classes
superiores. Percalços relacionados à originalidade da formação socioespacial
brasileira, a qual combina relações sociais e de produção arcaicas com um
modo de produção moderno, cuja superestrutura estatal oscila no favorecimento ora dos grupos ligados às relações de produção mais arcaicas, ora daqueles grupos que promovem as relações de produção mais modernas, deixando a resolução dos problemas da maioria da população para situações emergenciais.
Dessa forma, quando ocorrem desastres ambientais, sob os quais a população despossuída torna-se ainda mais fragilizada, as políticas públicas geralmente se limitam a repetir promessas grandiloquentes, dirigidas mais à mídia do que à população. No caso do Vale do Itajaí-Açu, sempre assolado por
desastres ambientais, esse panorama se repete inclusive na região mais atingida na catástrofe de 2008: o Complexo do Morro do Baú.
Após a situação de desastre, a preocupação inicial do poder público em
termos estruturais é restabelecer a dinâmica econômica do território afetado,
no intuito de, em primeiro lugar, dirimir as perdas dos setores hegemônicos.
Tal procedimento ficou evidente após o desastre de novembro de 2008, quando
o porto de Itajaí foi recuperado em tempo relativamente curto, enquanto a população da cidade teve que penar após as vacilações da Defesa Civil e “viu”
parte de sua ajuda e dos donativos que lhes foram prometidos serem desviados.
Algum tempo depois, pelo menos, foi reforçado o contingente da Defesa Civil e foram tomadas algumas medidas infraestruturais de contenção e
prevenção das enchentes, como o canal retificado do rio Itajaí-mirim. Já no
caso da comunidade do Morro do Baú, muito pouco da prometida ajuda chegou, e a população continua à mercê das mesmas forças que a assolaram em
2008. É esse caso emblemático das políticas públicas aplicadas às comunidades atingidas por desastres ambientais que será aqui alvo de um exame mais
acurado.
A comunidade do Complexo do Morro do Baú, entre a margem esquerda do rio Itajaí-Açu e a margem direita do rio Itajaí-mirim, fazendo a divisa de
Ilhota com os municípios de Navegantes e Itajaí, cujos moradores dedicavamse ao cultivo de banana, palmeira australiana, ao cultivo, extração e beneficiamento de madeira dos gêneros Eucalyptus e Pinus, além de outros produtos
agrícolas de encosta e de arroz nas baixadas, foi virtualmente destruída em
novembro de 2008 por uma série de escorregamentos que devastaram seus
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proventos e residências, além de resultar na morte de 47 (quarenta e sete) pessoas.
Para entender os fatores que contribuíram à gestação desse desastre e
propor ações adequadas para uma melhor gestão dos riscos que permanecem
ameaçando a região, devem-se salientar as peculiaridades históricas da formação socioespacial do local.
Diante da perspectiva adotada, torna-se pertinente balizar a noção de
risco. Ulrich Beck, em “Sociedade de Risco” (2010), desenvolve o argumento
de que o risco se fez presente em todos os setores da atual sociedade globalizada. Beck então define a sociedade de risco como aquela onde a aceitação dos
riscos é essencial e anterior à produção de riqueza, diferente do modelo social
industrial, onde o risco surgia como consequência da produção de riqueza.
Na sociedade de risco, a incerteza ofusca até mesmo o “progresso” científicotecnológico; “eles (os riscos) já não podem mais ser limitados geograficamente ou em função de grupos específicos” (BECK, 2010, p. 16). Essa argumentação se coaduna com uma visão socioambiental de desastre, reforçando o cabedal teórico-metodológico ao qual se pode recorrer.
A colonização do Complexo do Baú iniciou em 1886, após a malograda
experiência de colonização belga, que resultou na fundação de Ilhota em 1844.
Composta por contingentes de colonos alemães atraídos pelo baixo preço da
terra na região e vindos de várias regiões do litoral catarinense, principalmente do município de Biguaçú (SC), a população instalou-se, primeiramente, nas
baixadas, depois nas encostas dos morros (ALBINO, 2012).
O Complexo é composto por áreas de planície sedimentar e várzeas entremeadas por morros, apresentando altitudes que variam entre seis e 819 metros acima do nível do mar, tendo como seu pico mais alto justamente o Morro do Baú, com 819 metros. Sua vegetação nativa, classificada como Floresta
Ombrófila Densa (KLEIN, 1980), foi desde logo devastada e substituída pelo
cultivo agrícola de mandioca, feijão, milho, arroz, café e, principalmente, canade-açúcar, só restando áreas isoladas e os 710 hectares do Parque Botânico
Morro do Baú, devastado pelo desastre de 2008 e até hoje não recuperado.
Consequentemente, a história do povoamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Itajaí-Açu será aqui direcionada à interação das comunidades com o ambiente por ela primitivamente constituído. A organização e o processo natural
são autárquicos, independem da ação humana, portanto, além de incluir os
seres humanos como variável da equação que rege as interações da natureza, a
História Ambiental deve evitar colocar a humanidade como protagonista (CRONON, 2002, p. 45).
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As facilidades hidráulicas e o cultivo abundante facilitaram a manutenção de engenhos de cachaça, açúcar e farinha, assim como a instalação, em
1958, da Usina Adelaide (Refinadora Catarinense), que beneficiava 78 (setenta e oito) mil toneladas de cana-de-açúcar em 1978, extraindo 60 (sessenta)
mil litros/ dia de álcool na década de 1980, com a instalação de uma destilaria
(VIEIRA, 1996, p. 47-53).
Mas, durante a década de 1990, o plantio minguou, as usinas e engenhos foram desativados e, após tentativas com a cultura do fumo, os canaviais
foram, na maioria das propriedades, substituídos por bananais ou arrozais. O
cultivo, em geral, continua se realizando de maneira arcaica, não podendo dar
base a nenhum tipo de desenvolvimento manufatureiro mais sólido.
Apesar da universal afirmação dos produtores em contrário, extraída
por meio de depoimentos, o cultivo desses gêneros, assim como a forma em
que ele se dá, contribui para a ocorrência recorrente dos desastres ambientais
ou para a manutenção do seu risco. Na rizicultura, além do costumeiro desrespeito às Áreas de Preservação Permanente, as dragagens, redes de drenagem e
retificações de cursos d’água, essenciais à atividade, geram assoreamento e
erosão ao modificar a dinâmica dos rios. Por sua vez, os bananais enfileirados
regularmente modificam a dinâmica de escoamento pluvial, catalisando a erosão, e a palmeira australiana, destarte seu enraizamento profundo, prejudica o
desenvolvimento de espécies vegetais de sub-bosque e escoa a água da chuva
rapidamente demais, sobrecarregando rios e córregos (FRANK; SEVEG NANI, 2009). Até mesmo o cultivo de árvores vem contribuir para as cheias e
deslizamentos, pois altera a dinâmica da água no solo, compactando-o, o que
faz com que a água escoe superficialmente. No processo de extração da madeira, após o corte, as raízes acabam por apodrecer, abrindo espaço para infiltrações, erosão, compactação do solo e movimentos de massa.
Formada pela junção dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, na altura
do município de Rio do Sul, a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí sustenta grande área de drenagem, correspondente a ¾ da área total das bacias litorâneas de
Santa Catarina. A bacia forma-se em áreas elevadas com topografia escarpada, o que resulta em rápidos e, por vezes, violentos deflúvios em direção ao
litoral, fazendo com que boa parte das enchentes transformem-se em catástrofes ambientais de certa magnitude, constituindo problema ambiental fulcral
para a região, que, embora remonte ao início da colonização, torna-se mais
grave a par com o desmatamento e a ocupação das margens, a erosão do solo
e o assoreamento dos leitos dos rios.
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Um clima quente e úmido, em virtude da entrada de ventos de sudeste e
nordeste, que carregam a umidade do oceano, favorecendo constantes e copiosas precipitações, principalmente entre setembro e novembro, contribui para
completar o ambiente propício à repetição e ao recrudescimento dos desastres
ambientais na região, que sempre apresentou inundações que, com a transformação acarretada pela ação antrópica, tem grande parte de seu território sujeito ao risco de desastres ambientais, como o do Complexo do Morro do Baú.
Assim, enchentes e escorregamentos são comuns na combinação geográfica do Vale do Itajaí-Açu e, em especial, do Complexo do Baú. O clima, o
relevo, a vegetação, os tipos e usos do solo formam o cenário sob o qual se
desenrolou a tragédia de 2008, quando o município de Ilhota foi atingido por
bruscas inundações e violentos escorregamentos de terra. Afora os já salientados 47 (quarenta e sete) óbitos, a população do Complexo do Baú contabilizou um desaparecido e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dos 1.300 (mil e
trezentos) desabrigados do município de Ilhota. A agricultura sofreu perda
total, como no restante do município (FRANK; SEVEG NANI, 2009).
Segundo a EPAGRI, existem pelo menos 61 (sessenta e um) pontos de
deslizamento no Complexo do Morro do Baú (incluindo parte do território dos
municípios de Luís Alves e Gaspar), entre os quais 85% se registraram em áreas
com algum tipo de ação antrópica recente (EPAGRI, 2009), o que reforça a
afirmação de que a ação humana foi responsável central na tragédia de 2008.
Naquele dia de 23 de novembro de 2008, as enchentes nas cidades da
região já preocupavam os moradores do Complexo do Baú e levavam desespero àqueles que moravam na baixada, às voltas com o alagamento de seus arrozais. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a madrugada do dia seguinte,
quatro grandes deslizamentos foram ouvidos pelos moradores que nos concederam depoimentos (TONIAL, 2011, p. 1), que sentiam a casa tremer e escutavam os barulhos de pedras rolando morro abaixo. Foram esses escorregamentos que devastaram a comunidade do Complexo do Morro do Baú.
Além de lamentar as mortes, os sobreviventes tiveram de lidar com a
devastação de suas propriedades e permanecer sem energia por 15 (quinze)
dias, além da falta de acesso e comunicação por pelo menos uma semana, o
que trouxe o risco adicional da presença de vândalos e saqueadores, contra os
quais os sobreviventes tiveram que fechar a estrada como medida defensiva
(TONIAL, 2011, p. 1).
A desolação foi tal, que se tornou fenômeno da mídia nacional. Nos
dias seguintes ao desastre, a imprensa noticiou amplamente peripécias, muitas
vezes sensacionalistas, sobre a catástrofe. A comoção foi tal, que foram trazi-
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das doações vindas de todo o Brasil, e do mundo, para os municípios atingidos. Donativos que foram, significativamente, para a apuração sobre as políticas públicas dirigidas à população carente em eventos desastrosos, desviados
antes de chegar até os desabrigados. Hoje, em fato significativo para o estudo
da ação das mídias em eventos desastrosos, são poucos os que se lembram dos
sobreviventes que continuam sofrendo com os efeitos causados pelo desastre e
os riscos que permanecem pesando contra eles.
A repercussão levou políticos de todos os escalões a fazer as mais variadas promessas para recuperar a comunidade e diminuir sua resiliência, inclusive no sentido de prevenir ou evitar a repetição dos fatos catastróficos.
Divisamos, assim, que a questão ambiental vem se tornando cada vez
mais visível e que os desastres e catástrofes ambientais tornaram-se grandes
espetáculos midiáticos, justamente na época em que as forças desencadeadas
a partir das relações capitalistas saíram de qualquer controle, fazendo com que
os eventos “incontroláveis” assumam um interesse esquizofrênico. Em meio a
todo o drama assim proporcionado, muito se falou da necessidade de políticas
públicas, mas, ao mesmo tempo, aqueles que enunciaram tal discurso não pouparam críticas aos moradores por dedicar-se a cultivos que favoreceram o desbarrancamento.
Apesar do acontecimento de 2008 ter sido apresentado como um momento de mudança na visão governamental sobre a produção dos desastres,
percebe-se que as ingerências públicas continuam (re)produzindo situações de
risco e vulnerabilidade que podem gerar novos desastres. Mais de três anos
após aquela tragédia, verifica-se, dessa forma, que outra catástrofe ainda mais
devastadora e cruel vem se desenrolando, como pode ser observado no local e
comprovado por depoimentos de moradores. Além da maioria dos donativos
vindos de todas as partes do país terem sido desviados, a Defesa Civil municipal foi inoperante, cabendo aos próprios moradores o papel que lhes deveria
caber, o que novamente ocorreu na enchente de 2010; e as obras de infraestrutura e correção não foram realizadas ou foram de forma desleixada.2

2

Como apontam os depoimentos, a situação das pontes construídas após o desastre é revoltante.
Duas dessas pontes, que custaram mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), caíram pouco
tempo depois de terem sido construídas. Somente após a insistência da Associação dos Desabrigados e Atingidos da Região dos Baús (ADARB) foi licitada nova construção das duas pontes, dessa vez orçadas em mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) cada uma. Sintomaticamente, a construtora vencedora da licitação foi a mesma que construíra as duas pontes caídas
(TON IAL, 2011, p. 15).
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Na intenção de captar variadas percepções sobre a área pós-desastre do
Complexo do Morro do Baú, lançou-se mão do uso de relatórios de saída de
campo, realizados por estudantes de graduação do curso de História da UFSC. 3
Tal experiência mostrou-se significativa, pois o entendimento dos alunos foi
ao encontro das percepções dos moradores, tanto sobre a situação de risco
como sobre a aplicabilidade das políticas públicas. Alguns pontos em comum
emergiram nas entrevistas e nos relatórios, tais como: “descaso das políticas
públicas”; “má qualidade das obras realizadas para mitigação de danos ou
reconstrução”; “transformações na vida das pessoas; resultados do abandono”; “saberes tradicionais para lidar com os riscos”; entre outras percepções
da paisagem pós-desastre.
Talvez a palavra descaso, acima citada, não exprima com exatidão a
aplicabilidade das políticas públicas na região do Morro do Baú. Entretanto
esse termo repetiu-se nas quatro entrevistas realizadas em locais de risco, que
foram afetados pelo desastre. No que pese a recuperação de estradas, pontes,
execução de obras de retaludamento (Figura 2 a, b, c e d), recuperação e ampliação da unidade escolar EEB Marcos Konder e construção de algumas poucas unidades habitacionais previstas, os moradores explicam que as dificuldades produzidas pelo desastre não foram resolvidas.
Figura 2 a, b, c e d: Retaludamento da encosta da lateral e dos fundos da
Escola Municipal Alberto Schmitt. Baú Central – Ilhota (SC).

3

Disciplina Tópico Especial: Interfaces entre a História e a G eografia nas abordagens sobre
desastres ambientais, sob a responsabilidade da Profª. Drª. Eunice Sueli Nodari e ministrada
pelo Prof. Dr. Marcos Aurélio Espíndola, oferecida pelo Curso de G raduação em História da
Universidade Federal de Santa Catarina, 2011/ 2.
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Fonte: CEPED – Relatório Parcial de Vistoria G eológicomorfológica. Ilhota, 11 de março
de 2011.

Num dos relatórios, ficou evidente tal descaso por parte das autoridades quando a acadêmica introduz sua análise assinalando que:
[...] foram entrevistados alguns moradores da região, cada um dos entrevistados nos deu relatos emocionantes, nos apontaram suas versões do desastre, todos criticaram a defesa civil da região, o G overno do Estado e o Federal; como podemos constatar, pouco se fez por estas pessoas, há um enorme
descaso por parte das instituições públicas para com os mesmos (TONIAL,
2011, p. 1).

Em todos os relatórios fica manifesta a sensibilização dos acadêmicos,
tanto pelo panorama da destruição encontrado três anos após o ocorrido como
pelo relato dos entrevistados, que, em meio ao depoimento, se emocionavam
ao lembrar-se das perdas humanas. “A impressão que se tem após uma visita
ao Complexo do Morro do Baú, três anos após a tragédia, é a de que essa gente
foi esquecida pelo poder público” (G OULART, 2011, p. 1).
O segundo ponto comum entre as entrevistas e relatórios concerne à má
qualidade das obras realizadas na mitigação dos danos ou reconstrução. Por
todo o Complexo do Morro do Baú vários trechos da rede viária foram danificados; em grande medida esses trechos foram recuperados. Entretanto, com a
ocorrência, durante três anos, de mais chuvas, quase todas as estradas permanecem em más condições de trafegabilidade (ALBINO, 2012, p. 76).
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A geógrafa Lisangela Albino expõe que um dos motivos dos constantes
danos e reconstrução da estrada, segundo a Defesa Civil Municipal, “seria um
‘problema de solo’, no entanto, o mesmo tipo de calçamento é refeito inúmeras vezes pelo DEINFRA/ DIOT, não havendo uma adequação da obra ao
tipo de solo para que haja uma maior durabilidade” (ALBINO, 2012, p. 77).
Outro ponto levantado por Albino e verificado pelos relatórios refere-se
à construção das unidades habitacionais destinadas aos atingidos pelo desastre. As construções das unidades habitacionais foram realizadas na área urbana do bairro Ilhotinha, longe da área rural atingida, o que dificulta o deslocamento dos moradores, que têm sua subsistência vinculada às atividades rurais
(ALBINO, 2011). Deve ainda ser salientada, dentro dessa questão, a demora
na entrega das unidades habitacionais, como destacou Conceição.
Para encerrar a saída, visitamos uma área onde estão sendo assentadas
as pessoas que perderam suas casas. Ali verificamos in loco, mais uma vez,
como as políticas públicas chegam, de fato, aos atingidos:
Ao todo só foram construídas dez casas para os desabrigados num total de
cem, em um terreno doado pela prefeitura. No entanto o terreno encontrase em um local mais elevado, e para a construção de mais quatorze casas foi
necessário cavar uma parte do morro, criando um local de risco de deslizamento (CONCEIÇÃO, 2011, p. 3).

E continuando:
Conforme apurado, até o final de 2011, só haviam sido construídas dez casas para os desabrigados em um terreno doado pela prefeitura, quando se
previra cem. Uma breve visita às casas revela mais descaso; elas são minúsculas e o esgoto circula entre elas a céu aberto (CONCEIÇÃO, 2011, p. 5).

Em outra parte do terreno, um aterramento foi construído ao lado de
um pequeno riacho, que em dias de chuva enche e, certamente, irá formar
outra área de risco ao alagar as novas casas, que ainda estão em construção
(CONCEIÇÃO, 2011, p. 7). Para completar, no mesmo terreno há uma nascente que não foi conservada e encontra-se praticamente aterrada, o que pode
ser considerado um crime ambiental. Além do mais, o poder público ainda
vem contribuindo para a degradação das encostas ao realizar as poucas obras
de recuperação de estradas e pontes, pois as pedras e o saibro ali utilizados
estão sendo extraídos da região do Complexo do Baú, como observado na
viagem de campo à região no final de 2011, que resultou nos relatórios aqui
utilizados: “Há também grande exploração de mineradoras na cidade, e em
alguns pontos a extração é feita às margens da estrada, colocando em risco os
que passam” (TONIAL, 2011, p. 04).
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Há também uma uníssona crítica à ação da Defesa Civil, como no caso
em que, já na enchente de 2010,
[...] uma senhora de 73 (setenta e três) anos com diabete e pressão alta ficou
ilhada por uma semana. O Eduardo mandou um email para a Defesa Civil
de Ilhota pedindo ajuda, pois havia uma senhora ilhada. Somente quatro
dias após, quando a água já havia baixado e era possível chegar a pé até a
casa da senhora, é que a Defesa Civil chegou ao local (TONIAL, 2011, p. 5).

Curiosamente, a ineficácia das políticas públicas aplicadas no Complexo do Morro do Baú gerou certos efeitos positivos sobre a população. O mais
evidente deles foi uma certa politização dos indivíduos, que passaram a exercer sua cidadania, não apenas cobrando do poder público, mas tomando medidas, em nível local, para gerenciar o risco e minimizar os estragos dos desastres. A criação da Associação dos Desabrigados e Atingidos da Região dos
Baús (ADARB) é um exemplo desse despertar cidadão.
A ADARB originou-se a partir da necessidade de luta dos moradores,
que precisavam de representantes para adquirir seus direitos após a tragédia de
2008, assim como também para a prestação de contas e de serviços assistenciais
às vítimas e seus familiares. Ela reivindica junto ao poder público a realização
de obras de infraestrutura, reunindo trezentos e quarenta e sete (347) famílias
de todas as comunidades do Baú, já que o desastre afetou todos os bairros
desse complexo. São eles: Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú, Alto Braço
do Baú, Baú Seco e Alto Baú (TONIAL, 2011, p. 3).
Para uma melhor compreensão do desastre em sua concretude, o depoimento dos envolvidos é fundamental. A história oral aparece como um procedimento metodológico capaz de captar essas vivências, fornecendo subsídios
para uma síntese mais rica das múltiplas percepções acerca dos acontecimentos. De acordo com Thompson, a história oral é uma história construída em
torno de pessoas. Ela traz a história para dentro da comunidade, extraindo-a
de dentro dessa mesma comunidade. Ajuda os menos privilegiados, especialmente os idosos, na conquista de dignidade e confiança. Propicia o contato e,
pois, a compreensão entre as classes sociais e gerações (THOMPSON, 1992,
p. 44). Assim, além de método adequado, a história oral permite uma inserção
ativa no interior da temática concreta.
No entanto, a historiadora Verena Alberti adverte que, a partir da década de 1980, com a intensa valorização das fontes orais no Brasil, desenvolveuse a crença de que as fontes orais possibilitariam uma espécie de história-relato, em que a simples existência do relato já efetivá-lo-ia como História. Alberti
afirma que o equívoco se concretizou quando a fonte oral foi consolidada pe-
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los historiadores como “verdade emanada do povo”, pois essa, como toda e
qualquer fonte, deve ser inquirida (ALBERTI, 2006, p. 155).
Pelo que pudemos observar, os resultados econômicos decorrentes dos
desastres acarretaram um empobrecimento dos habitantes, o que foi percebido de forma particular pelo senhor José Vidal: “Nós tínhamos dinheiro que
dava até para a menina [filha do sr. José] fazer faculdade; agora o que eu ganho dá só pra sobreviver”.
A observação dos dados de produção de 2008 e 2010 também aponta o
mesmo, pois demonstra que o desastre prejudicou bastante o cultivo dos principais produtos da região. A produção tanto do arroz como do palmito caiu
para menos da metade do que era produzido. Segundo dados do IBG E em
2008, a cidade de Ilhota produziu 5.564 toneladas de banana, 1.400 toneladas
de palmito e 20.800 toneladas de arroz; já em 2010 produziu 7.704 toneladas
de banana, mas apenas 9.152 toneladas de arroz e 560 toneladas de palmito
(REICHERT, 2010).
Pela lógica predominante, o estabelecimento de uma linha de crédito
poderia ser uma solução a ser providenciada pelo poder público. Como exemplo de política pública a ser aplicada no local, o acadêmico levanta possibilidade de crédito facilitado para atividades agrícolas, ao apontar que
Fica clara a ineficácia das políticas públicas logo nesta primeira visita, pois
mesmo três anos após o desastre, a propriedade de Eduardo Rodrigo Cardoso
ainda encontra-se praticamente improdutiva, não por falta de vontade ou preguiça de seu proprietário, mas pela falta de ajuda e incentivos governamentais
para ceder crédito aos atingidos. Conforme relatado, os bancos querem algo
como garantia, mas com as terras improdutivas e os bens materiais perdidos,
as famílias não têm como dar garantias para o empréstimo e trabalham a terra
como podem para retirar seu sustento (CONCEIÇÃO, 2011, p. 2).

Nem essa válvula de escape foi facilitada pelo poder público, e é aí que
aquela lógica se revela em todo o seu esplendor, pois, para emprestar seu capital sem a intervenção estatal, “os bancos querem algo como garantia” (CARDOSO, 2011, p. 4). Mas, com as terras improdutivas e os bens materiais perdidos, as famílias não têm como dar garantias para o empréstimo. Nesse caso,
alguns moradores, com mais posses, conseguiram adaptar-se melhor às adversidades, mas, mesmo estes, pouco receberam do poder público. Assim, seu
Vidal, que teve 10 (dez) dos seus 12 (doze) açudes soterrados ou assoreados,
recebeu apenas um serviço de terraplanagem da prefeitura. Só em 2011 voltou
a colher rendimentos de seu bananal.
No que se refere aos saberes tradicionais para lidar com o risco, observase, a partir das transformações socioespaciais decorrentes dos desastres, um
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novo conjunto de saberes passar a mediar as relações do grupo com o meio.
Por exemplo, observar o comportamento dos animais domesticados diante de
eventos extremos auxilia no entendimento da dinâmica do ambiente.
Quando perguntado [Eduardo] se os animais da família (vacas, cavalos) pressentiram o que ocorreu, Eduardo foi categórico em afirmar que sim; alguns
animais fugiram para o mato e, quando chegavam perto para pegar, eles
fugiam mais para o mato. D epois do ocorrido, todos os animais voltaram
para a propriedade, e não foi perdida uma cabeça de gado (CON CEIÇÃO,
2011, p. 5).

Assim, mesmo com a permanência do risco de desastre, todos os que
foram entrevistados se dizem mais preparados para agir em caso de uma nova
catástrofe assolar a região devido à experiência adquirida durante o ano de
2008 (CONCEIÇÃO, 2011, p. 5).
Em relação à percepção da paisagem como “cenário desolado”, permanecem ainda visíveis, mesmo após três anos após o desastre de 2008, as “cicatrizes” nos morros do Complexo do Baú (Figura 3), marcas que se regeneram
na velocidade da natureza, numa constância quase imperceptível aos olhos
daqueles que contemplam a paisagem com a dor da lembrança.
Figura 3: Escorregamento de massa no Morro Azul – Complexo do Morro do
Baú, que ocorreu em 2008 e vem gradativamente se movimentando e causando intensa apreensão aos moradores.

Fonte: Acervo do Projeto Desastres Ambientais e Políticas Públicas em Santa Catarina.
Foto de Alfredo Ricardo Silva Lopes, 01 fev. 2012.
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Enquanto o espetáculo midiático se afasta no tempo e no espaço do
acontecido, em busca de novas catástrofes que realizem o fugaz papel de tragédia da vez, as promessas políticas são esquecidas ou realizadas de forma apática, e o risco permanece, assim como o abandono e a falta de perspectivas.
Numa sociedade onde a noção de risco sobrepujou até mesmo o sobrenatural, como apriorismo que interfere na produção de riquezas, e que continua reproduzindo continuamente as desigualdades, as políticas públicas deveriam, ao menos, propiciar mínimas condições de existência àqueles que são
atingidos por desastres socioambientais, os quais são gestados pela relação
contraditória que a formação socioespacial mantém com o meio geográfico.
Conforme Albino, a adaptação ao estágio pós-desastre e a diminuição
das possibilidades de ocorrência de um novo evento de proporção equivalente
exigem a adoção de medidas preventivas de cunho estrutural e não estrutural.
As primeiras, que devem ter cunho corretivo, são obras de engenharia caras,
mas de rápida implementação; já as medidas não estruturais são de caráter
formativo-educativo, promovendo melhor percepção de risco a baixo custo,
com resultados sem prazo determinado (ALBINO, 2012, p. 61-81).
Mas, no caso em questão, as obras foram executadas por instituições
não municipais, sem o objetivo de proporcionar condições de vida superiores
às existentes antes dos desastres e de diminuir a resiliência na região dos Baús
ao confrontar-se com novos eventos danosos. Quanto a medidas não estruturais, além da falta de incentivos financeiros, os depoimentos dos moradores
apontam a inexistência de treinamentos que preparem a população para reagir
de forma mais eficaz no caso de novos acontecimentos como o ocorrido, além
da ineficácia e rapidez de resposta da Defesa Civil.
O processo de reconstrução foi dirigido pelo poder estadual, com base
nos registros do município afetado, realizados sem planejamento e participação popular, sem que a comunidade afetada participasse ativamente, expondo
suas necessidades habitacionais, de saneamento, fornecimento de energia elétrica e escola.
Essa lógica, que corresponde ao funcionamento normal dos mecanismos institucionalizados para reconstruir locais afetados por desastres, alija
as pessoas e comunidades atingidas das decisões referentes à reconstrução,
concentrando-as no Estado, o que contraria o proposto por organizações
especializadas internacionais, que sugerem um planejamento participativo
para que a reconstrução ofereça melhores condições do que as existentes anteriormente. O que efetivamente ocorre é a realização de um conjunto de
obras que preservam as mesmas condições existentes anteriormente, dificul-
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tando a resiliência da localidade e desperdiçando verbas públicas que poderiam ser melhor dirigidas.
Assim, desde a ação da Defesa Civil até as medidas de infraestrutura a
serem tomadas pelo poder federal, tudo é avaliado e decidido pelo Estado.
Como não há participação popular, a reconstrução acaba por não se adequar
aos padrões internacionalmente aceitos nem às reais necessidades da população. Sem um planejamento efetivo, mantém-se a estrutura anterior, comprometendo a resiliência.
Somente uma legislação que garanta a participação das populações atingidas por desastres pode produzir políticas públicas minimamente adequadas
para situações desse tipo, permitindo ao Estado realizar um trabalho de prevenção e recuperação não estrutural que realmente melhore os níveis de resiliência e propicie uma verdadeira gestão de riscos de desastres.
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Desastres surpreendentes,
enchentes rotineiras: vulnerabilidade
e políticas públicas em Rio do Sul (SC)1
Marcos Aurélio Espíndola
Eunice Sueli Nodari

Introdução
Este capítulo analisa as principais enchentes ocorridas no município de
Rio do Sul, situado no Vale do Rio Itajaí-Açu no estado de Santa Catarina. O
processo de ocupação populacional da região pode ser considerado um dos grandes responsáveis pela recorrência das inundações urbanas. Serão discutidas as
enchentes mais significativas que afetaram
Text a população, causando danos reversíveis e irreversíveis, de cunho material, simbólico e mesmo emocional.
O Vale do Rio Itajaí-Açu situa-se no nordeste do estado de Santa Catarina. A bacia hidrográfica que o constitui é a maior do estado, ocupando, aproximadamente, 15.000 km² (Figura 01). Os rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e
Itajaí do Norte, formadores da bacia, descem a partir de suas nascentes no
Planalto Catarinense, traçando cursos tortuosos e de alta declividade, que
afluem em direção aos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, os quais se unem para
formar o estuário que separa os municípios de Itajaí e Navegantes em sua
desembocadura no Litoral Norte de Santa Catarina. A região apresenta grande importância econômica, abrigando, além das referidas cidades portuárias,
polos industriais de relevo, como Blumenau, Rio do Sul e Brusque. A bacia
sustenta grande área de drenagem, correspondente a ¾ da área total das bacias
litorâneas de Santa Catarina.

1

Texto publicado originalmente no Dossiê Desastres Ambientais da Revista Esboços do Programa de Pós-G raduação em História em 2013. Algumas alterações foram feitas.
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Figura 01: Localização da Bacia do Itajaí em Santa Catarina.

Fonte: FRANK, Beate; SEVEG NANI, Lúcia. Desastre de 2008 no Vale do Itajaí: água, gente
e política. Blumenau: Agência de Água do Vale do Itajaí, 2009. p. 24.

As características naturais do Vale do Itajaí resultam de uma gama de
interações de caráter geológico e climático, que moldaram as
[...] encostas muito inclinadas, extremamente dobradas, frequentemente entalhadas em forma de ‘V’ fechado e geralmente associadas a pequenas e
estreitas várzeas em torno de ribeirões e rios, sujeitas às inundações frequentes. Na paisagem constata-se a presença de morros entremeio às planícies
próximas ao Oceano Atlântico, em Navegantes e Itajaí, tornando-se mais
numerosos em direção a Luis Alves, Ilhota, G aspar, Blumenau, Brusque e a
outros municípios, gerando a bucólica paisagem do verde vale do Itajaí
(FRAN K; SEVEG NAN I, 2009, p. 28).

Conhecer as características das encostas é de vital importância, pois assim se pode quantificar o fluxo do escoamento das precipitações e antever
possibilidades das trajetórias dos deslizamentos e corridas de lama e detritos.
Por formar-se em áreas mais elevadas do que os demais sistemas hídricos, é comum ocorrerem rápidos e, muitas vezes, violentos deflúvios em direção ao litoral, fazendo com que boa parte das enchentes daí resultantes trans-
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forme-se em catástrofes ambientais de certa magnitude. Esse se constitui hoje
no problema ambiental fulcral da região, que, embora ocorra desde o início da
colonização, vem tornando-se cada vez mais grave conforme avança o desmatamento, com a ocupação das margens e o mau uso do solo, que leva à erosão
do mesmo e ao assoreamento dos leitos dos rios.
Além do mais, a posição geográfica do Vale do Itajaí favorece a entrada
dos ventos de sudeste e nordeste, que trazem consigo a umidade, proveniente
do oceano em direção ao continente. Tal condição climática, quente e úmida,
favorece densas precipitações, as quais costumam concentrar-se nas estações
da primavera e do verão, influenciadas também pelo fenômeno El Niño/ La
N iña. Tais fatores contribuem para constituir o Vale do Itajaí como um ambiente propício à repetição e ao recrudescimento dos desastres ambientais.
Uma região que sempre apresentou inundações, mas que hoje, com a transformação acarretada pela ação antrópica, tem grande parte de seu território sujeita aos riscos desses desastres.
Tais transformações na paisagem são fontes históricas de extrema relevância. A cobertura vegetal do Vale do Rio Itajaí-Açu foi transformada em
virtude das condições climáticas e, principalmente, da ocupação humana.
Originalmente, o vale possuía uma cobertura de Floresta Ombrófila
Densa (KLEIN, 1979). No entanto, a intensiva exploração dos recursos vegetais, provindos da floresta, transfigurou a paisagem, sem considerar e respeitar
as características do ambiente e suas limitações, para o provimento da reprodução sociometabólica continuada das populações que foram se instalando
nas margens dos rios da bacia.
Dessa forma, mostra-se manifesto que o modelo de ocupação territorial é
determinante na ocorrência dos desastres na região, o que deve ser ponto de
partida para qualquer referência a eles. Torna-se, assim, necessário analisarmos
mais demoradamente a ocupação territorial do Vale do Rio Itajaí-Açu.

Formação e ocupação territorial do Vale do Itajaí
Por tratar-se da maior bacia, inteiramente catarinense, o rio Itajaí-Açu
mantém suma importância no contexto hídrico estadual. Esse rio é formado
na região central do município de Rio do Sul pela confluência dos rios Itajaí
do Oeste, originário da microrregião de Taió e Itajaí do Sul, proveniente da
microrregião de Ituporanga. Torna-se, a partir de então, como rio Itajaí-Açu,
o principal elo entre o Alto Vale e o Litoral, chegando a Itajaí, onde aflui para
o rio Itajaí-Mirim e passa a se chamar somente rio Itajaí.
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Em sua extensão de cerca de 190 km, o curso do rio divide-se em Alto,
Médio e Baixo, e seus afluentes são: como principais afluentes, os rios Itajaí
do Norte, Benedito, Testo, G arcia e Itajaí-Mirim. As características topográficas do rio fazem com que seus perfis longitudinais sejam bastante acidentados, apresentando cursos tortuosos, entremeados por várias corredeiras, resultando, assim, em declividades de linha d’água muito altas.
A vegetação que vicejava no Vale do Rio Itajaí era bastante diversificada, com predominância da floresta ombrófila densa, a qual ocupava quase a
sua totalidade. No entanto, a agricultura, a dinâmica urbana e o ciclo exploratório da madeira modificaram a condição da cobertura vegetal da Bacia do
Itajaí, restando pouco da floresta primitiva.
A formação populacional do Vale do Itajaí deu-se por imigrantes, entre
sua maioria alemães e italianos. Já havia habitantes no vale antes da chegada
dos europeus, que eram as populações nativas Xokleng, que ocupavam sazonalmente a região e, por se tratar de um grupo extrativista, deslocava-se conforme as estações do ano e a oferta de alimentos.
Em meio aos conflitos com os nativos, os colonos foram aos poucos
ocupando as regiões do Baixo, do Médio e do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu.
Essas populações não só estabeleceram a tônica cultural da região, mas também a modificaram ao intervir de forma culturalmente determinada no ambiente original que encontraram.
A imigração de europeus foi marcada pela utilização dos rios e córregos
para o escoamento da produção de produtos agrícolas e manufaturas das colônias. Nesse contexto, para o estabelecimento dos grupos, era essencial a proximidade com algum curso d’água. Assim, de certo modo, os desastres ambientais da
região são tragédias anunciadas em função da ocupação irregular das áreas de
risco. O evento das fortes chuvas é natural, mas os desastres foram socialmente
construídos no processo de ocupação e aproveitamento dos recursos naturais.
Os problemas originaram-se de fatores predominantes de caráter diverso, conforme a região. No Alto Vale, a cobertura vegetal foi sendo paulatinamente destruída, dando lugar à atividade agropecuária. Já no Médio Vale, a
urbanização desenfreada, principalmente nas áreas de encostas, aparece como
dilema fundamental, enquanto na zona da foz, além da ocupação desordenada das encostas, produziu-se um intenso nó ambiental com a extração de areia
e a consequente intensificação do processo de erosão das margens do rio.
Quanto à demanda e à qualidade dos recursos hídricos, as condições
historicamente constituídas pela ocupação concentraram-se em fatores definidos pela urbanização, disseminada em diversas cidades de porte médio da re-
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gião, pela intensa industrialização em municípios como Blumenau, Itajaí, Brusque e Rio do Sul, e pelas extensas áreas agrícolas, principalmente naquelas
ocupadas pelo cultivo do arroz irrigado, que repartem a água disponível com o
consumo urbano e a atividade industrial. Quanto à qualidade, a água da bacia
sofre os efeitos dos mesmos fatores, que, no caso, tornam-se fatores de degradação. A região da foz, além de receber o acúmulo de material poluente depositado nos rios por todo o seu curso, ainda sofre com a alta salinidade, que se
tornou o maior problema para o abastecimento dos municípios de Itajaí e
N avegantes, tornando-se mote nas campanhas políticas dos últimos anos, mais
do que os óbices ligados às enchentes.
O desmatamento descontrolado, principalmente durante o ciclo da madeira, compactou o solo. As práticas agrícolas dos imigrantes eram inadequadas às condições de clima e solo da bacia. As queimadas e a exigência de
constante aumento na produtividade provocaram maior pressão sobre os recursos naturais; como resultados obtiveram-se a destruição de florestas, a erosão e a perda da produtividade do solo, o assoreamento dos cursos d’água e o
maior escoamento dessas (POLEZA, 2003, p. 33).
Intervenções ambientalmente irresponsáveis cada vez mais frequentes
em toda a região, alterando o leito e o curso dos rios ou destruindo as matas
ciliares, tornaram-se alarmantes, provocando mudanças no seu regime normal, como o aumento da velocidade da água e o consequente assoreamento
com pedras, o alagamento das curvas remanescentes, o retorno ao curso original em locais com intervenções nas curvas, entre outras.
A falta de visão das políticas públicas de planejamento, prevenção e
compensação relativas a esses problemas ficou explícita na declaração do exgovernador do estado de Santa Catarina, Sr. Esperidião Amin Hellou Filho,
que no ano da catastrófica enchente de 1983 era o então governador do estado
de SC, atestando “a não vulnerabilidade do estado de Santa Catarina, frente
às cheias” (POLEZA, 2003, p. 33) e afirmando “que não vê Santa Catarina
vulnerável às cheias e que as cidades é que invadiram áreas potencialmente
inundáveis muito próximas aos rios” (POLEZA, 2003, p. 33).
Infelizmente, o que foi realizado através do governo estadual foram apenas obras estruturais de engenharia, controlando fisicamente os rios, como:
barragens, comportas, retificações, canalizações. O processo de formulação de
tais medidas na Bacia do Itajaí teve início em 1957, quando aconteceram cheias
com altas cotas em Blumenau.
Estudos da década de 1950 justificavam a implantação das barragens.
Os de caráter geoeconômico mostravam que os fatores energia e transporte
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constituíam os problemas gerais que impediam o desenvolvimento da Bacia
do Itajaí. Além disso, evidenciaram que o progresso das transações comerciais
na região foi maior do que o verificado em outros centros melhor desenvolvidos da União, comprovando o benefício econômico de investimentos em obras
para uso múltiplo dos rios da bacia.
Em 1957, um decreto do presidente da República nomeou um grupo de
trabalho, o qual foi encarregado de concluir projetos e executar obras. As principais obras de contenção assim indicadas, executadas pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), foram as barragens Oeste,
em Taió; Sul, em Ituporanga; e Norte, objetivando resolver o problema das
enchentes, principalmente em Blumenau.2
Infelizmente os locais onde podiam ser construídas barragens naquele vale
não possibilitavam controlar a maior parte da bacia contribuinte. Terminou
sendo necessário complementar as barragens com dragagem do rio Itajaí a
jusante de Blumenau, para abaixar satisfatoriamente o nível d’água naquela
cidade. Infelizmente o DNOS foi extinto antes de completar esta dragagem,
que só foi executada entre as cidades de Blumenau e Gaspar, sem beneficiar
esta última cidade nem a área a jusante da mesma (MELLO, 2011, p. 157).

Mais recentemente, após as cheias de 2008, outras modificações estruturais, como o canal retificador do rio Itajaí-Mirim no município de Itajaí,
foram executadas. No entanto, todas essas obras mostraram-se insuficientes
para conter as águas dos rios na tentativa de impedir a ocorrência de novas
enchentes na maioria dos municípios do Vale do Itajaí.
Outras medidas, como a instalação de um sistema de alerta antecipado,
da estação de telemetria e de um radar meteorológico, não se mostraram, até o
momento, eficientes, seja por não terem sido implementadas adequadamente,
seja por restringirem-se à região de Blumenau.
Porém é fato que todos esses desastres são decorrentes da má utilização
do solo pelos habitantes das regiões atingidas, de tal forma a tornar as obras,
realizadas e a realizar, sempre insuficientes, enquanto se restringirem às intervenções estruturais. Somente através da conscientização social e por meio de
uma série de intervenções não estruturais haveria a possibilidade de não se
repetirem tais desastres ambientais.
2

O DNOS foi um órgão federal criado para fomentar e coordenar ações infraestruturais; realizou poucas ações práticas nesse sentido. Entre os anos de 1967 e 1985, a instituição concretizou, na região em questão, apenas a construção de poucas obras estruturais, como a barragem
de Taió (1973), para conter a vazão do rio Itajaí D’Oeste; a barragem de Ituporanga (1976), que
represa as águas do rio Itajaí do Sul; e a barragem de José Boiteux, com o objetivo de controlar
o fluxo do rio Hercílio, concluída somente em 1992.
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Ocupação do município de Rio do Sul
Em 1850, com a fundação de Blumenau, fez-se necessária a abertura de
uma ligação dessa cidade com Curitibanos, já que o caminho para o Planalto
era imensamente maior pelo Litoral. Até então, a área que entremeava essas
duas regiões não apresentava qualquer povoamento, exceto aquele constituído
pelos indígenas seminômades Xokleng. Fez-se, assim, a necessidade, comercial
e política, de sua ocupação como elo comunicante.
O povoado de Braço do Sul, depois batizado de Nova Aliança, tornado
distrito sob administração blumenauense em 1912, destinou-se a fazer esse
papel, já que estabelecido em localização privilegiada para isso. Não só foi
erguido a meio caminho entre Blumenau e Lages, como permitiu aproveitar o
transporte fluvial, pois os rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste confluem dentro
de seu território.
Assim como no restante do Vale do Rio Itajaí, sua ocupação deu-se
através de colonos de origem alemã e italiana, advindos, na sua maioria, do
município de Blumenau, os quais logo entraram em conflito com os Xokleng,
cizânia que durou até o estabelecimento do Posto Indígena Duque de Caxias
em 1914 (NÖTZOLD; VIEIRA, 2000, p. 18-34).
Após a emancipação do distrito, constituiu-se em 1930 o município de
Rio do Sul, que logo se tornou o centro dinâmico do Alto Vale, centralizando
a extração madeireira. A localidade sofreu, desde o início, com as cheias da
confluência de rios, que passam por grande maioria do território da cidade.
Mas as formas de ocupação e uso do solo a eles adjacente reforçou esse fato,
transformando as cheias em desastres ambientais.
Historicamente, a cidade de Rio do Sul se desenvolveu, assim como
outras tantas, às margens dos rios. Os primeiros núcleos populacionais da região ignoraram a base topográfica e hidrográfica local. Em Rio do Sul, é possível observar, nos últimos anos, pelas edificações e pelo mercado imobiliário,
o deslocamento das atividades urbanas em direção a áreas mais altas, posteriormente à sua instalação inicial. Isso se deu, principalmente, após as enchentes de 1983/ 84, as quais alteraram profundamente o panorama urbanístico da cidade, provocando a abertura de diversos bairros e transferências populacionais das áreas mais altas para as mais baixas e vice-versa. Em geral, os
membros das classes mais abastadas transferiram-se para áreas mais altas, abrigadas das enchentes, ocorrendo o inverso com a população de baixa renda.
É evidente, na forma de ocupar o espaço, a despreocupação com os rios,
para os quais seus habitantes sempre davam as costas. Os rios Itajaí do Oeste,
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do Sul e Açu várias vezes saíram de seus leitos, inundando margens e causando alagamentos em residências e nos bairros mais baixos como Santana, Canoas e Sumaré, onde aquelas já se adaptavam a dois pisos.
Na década de 1970, a implantação da BR 470 eleva Rio do Sul à condição de polo regional. “Neste período, o índice de crescimento da cidade chega a
2,78 e nos anos 80, com o esgotamento do ciclo da madeira, associado à crise
econômica do país, acontece o declínio econômico” (POLEZA, 2003, p. 33).
Assim, a cidade adapta-se, ao mesmo tempo, aos padrões urbanísticos
da era da informação, criando instrumentos metodológicos, jurídicos e legislativos, que amarraram o sistema de planejamento urbano à meta de atingir
moldes industriais (POLEZA, 2003, p. 33).

As catastróficas enchentes ocorridas no município de Rio do Sul
É de fácil constatação a determinação, constituída pelo encontro dos
rios Itajaí do Sul e do Oeste, sobre a história e a vida da população riosulense.
O rio Itajaí-Açu e seus afluentes saíram várias vezes de seus leitos, inundando
margens e áreas com cotas mais baixas.
Enchentes, de maiores ou menores proporções, são processos naturais. No
entanto, os fatores não naturais que influenciam a ocorrência dos desastres são
causados por intervenções antrópicas, como a expansão urbana descontrolada e
dissociada do meio ambiente. A dinâmica de intervenção humana nos rios, com a
instalação da cidade nas várzeas, contribuiu para a formação de superfícies compactadas, as quais aumentam o volume de água superficial e reduzem a capacidade de infiltração, modificando o padrão de ação dos agentes naturais quando da
formação de situações de emergência. O descumprimento de legislações voltadas
a edificações e infraestruturas físicas sem conservação e manutenção é outro fator
a ser apontado na constituição dos panoramas de desastre.
O estudo da alteração da forma urbana de Rio do Sul vem buscar uma
explicação nas relações estabelecidas entre o espaço natural e a cidade, que
nele se instalou, interpretando vetores de crescimento territoriais vivenciados,
o que visa aumentar conhecimentos para auxiliar no planejamento urbano, já
que as enchentes, ameaças em potencial, continuam sendo tema pouco estudado no Brasil.
Torna-se impossível, nos dias de hoje, trabalhar com construção civil
em Rio do Sul desconsiderando a variável enchente. A possibilidade ou não
de uma enchente atingir uma edificação redefine a forma de ocupação volumétrica e seu valor de mercado.
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As enchentes sempre foram percebidas como um sério problema, embora afetando, mais diretamente, os moradores das áreas de cotas mais baixas,
onde residiam pessoas com menor poder aquisitivo. Pressupõe-se, para essas
pessoas, maior dificuldade em acessar recursos e força política no sentido de
viabilizar ações globais de prevenção e compensação. O caminho indicado ao
longo do tempo seria erguer ao máximo as edificações para que não fossem
tão seriamente atingidas. A responsabilidade em discutir a questão parecia
problema exclusivo do poder público, sempre envolvido nas situações de crise.
Mas isso somente aconteceu a partir de 1983, quando a magnitude do fenômeno atingiu um contingente populacional bem maior.
Na Tabela 01, observam-se as principais enchentes no Vale do Itajaí no
século XIX. De acordo com os dados do Centro de Operação do Sistema de
Alerta (CEOPS) da Universidade Regional de Blumenau (FURB), o município de Rio do Sul, assim como outros municípios, não apresentou registros de
enchentes; apenas no município de Blumenau foram registrados 12 enchentes.
Tabela 01: Picos de Enchentes Registrados na Bacia do Rio Itajaí-Açu no século XIX
Ano

D ata

Blumenau

1852

29/ 10

16,3m

1855

20/ 11

13,3m

1852

29/ 10

16,3m

1855

20/ 11

13,3m

1862

20/ 11

9m

1864

17/ 09

10m

1868

27/ 11

13,3m

1870

11/ 10

10m

1880

23/ 09

17,1m

1888

23/ 09

12,8m

1891

18/ 06

13,8m

1898

1/ 05

12,8m

Brusque* Gaspar* Ibirama*

Indaial Rio do Sul* Timbó
8,3m
8,3m

8,7m
10m

* Não foram auferidos registros nesses municípios.
Fonte: Fundação Universidade Regional de Blumenau. Centro de Operação do Sistema de
Alerta (CEOPS). Disponível em: < http:/ / ceops.furb.br/ index.php?option= com_wrapper
&view= wrapper&Itemid= 42> . Acesso em: 23 mar. 2014.
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Já no século XX, há registros de inundações em outros municípios, como
se observa na Tabela 02. No ano de 1911, o município de Rio do Sul atingiu a
cota de 12,8m. Nas décadas seguintes, houve um número expressivo de enchentes na Bacia do Rio Itajaí-Açu. Vários municípios sofreram com inundações. As décadas que apresentaram maior número de registro foram as de 1950,
1970 e 1980. Mas, sem dúvida em termos de proporções, a década de 1980 foi
um marco na memória das enchentes na região. As enchentes de 1983 e 1984
tiveram um volume significativo. Em Rio do Sul, a cota chegou a 15,58m em
julho de 1983 e em agosto de 1984 a 12,8 metros.
Tabela 02: Picos de Enchentes Registrados na Bacia do Rio Itajaí-Açu no século XX
Ano

D ata

Blumenau

Brusque* Gaspar* Ibirama

Indaial Rio do Sul Timbó

1900

2/ 10

12,8m

1911

29/ 05

16,9m

1911

20/ 06

9,86m

1923

14/ 05

9m

1925

14/ 01

10,3m

1926

9/ 11

9,5m

1927

18/ 06

12,3m

6,55m

10m

1928

15/ 08

11,76m

6m

8,13m

1928

2/ 05

10,82m

1931

18/ 09

10,8m

4,48m

5,5m

7,54m

5,3m

1931

25/ 05

10,8m

3,46m

5,7m

10,18m

5,4m

1932

4/ 10

9,85m

1933

29/ 09

11,65m

3,96m

5,7m

9,12m

1935

27/ 11

11,4m

1939

3/ 08

11,2m

1943

17/ 05

10,25m

1948

17/ 10

11,8m

1950

31/ 10

1953

8,5m

12,2m

9,3m

5,32m

8,63m

6,2m

6,5m

5,8m

8,8m

4,5m

4,4m

5,9m

9m

6,1m

9,1m

3,6m

4,72m

8,75m

3,1m

31/ 10

9,4m

3,7m

4,9m

8,25m

4,8m

1954

19/ 05

9,3m

3,7m

4,69m

6,85m

4,7m

1954

22/ 10

12,88m

4,3m

6,1m

10,7m

5,45m

1955

19/ 05

10,36m

4,32m

5,26m

8,3m

5,3m

1957

21/ 07

9,1m

3,6m

4,65m

7,37m

4,9m

1957

2/ 08

10,4m

3,95m

5,22m

9,65m

3,6m
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1957

18/ 08

12,86m

5,05m

6,48m

10,65m

5,4m

1957

16/ 09

9,24m

3,64m

4,64m

7,2m

3,6m

1957

16/ 09

9,24m

3,64m

4,64m

7,2m

3,6m

1961

12/ 09

10,1m

4,14m

5,08m

8,2m

3,1m

1961

30/ 09

9,4m

1961

1/ 11

12,18m

3,85m

5,46m

9,75m

6,5m

1966

13/ 02

9,82m

3,38m

5m

10

4,05m

1969

6/ 04

9,89m

4,1m

5,12m

7,45m

4,95m

1971

10/ 06

10,1m

4,46m

5,32m

7m

3,5m

1972

29/ 08

11,07m

4,1m

5,5m

9,15m

4

1973

25/ 06

11,05m

5m

5,76m

6,6m

4,9m

1973

22/ 07

9,1m

3,55m

4,74m

7,15m

5,6m

1973

29/ 08

12,24m

4,65m

6,1m

8,1m

6,28m

1975

4/ 10

12,4m

5,7m

6,34m

7,88m

6,07m

1977

18/ 08

9,25m

3m

4,96m

8,85m

2,9m

1978

26/ 12

11,45m

4,9m

5,94m

6,75m

5,5m

1979

10/ 05

9,75m

4,4m

5,32m

5,6m

5,15m

1979

9/ 10

10,2m

6,05m

5,64m

5,9m

4,7m

1980

22/ 12

13,02m

5,5m

7,1m

7,2m

6,46m

1983

4/ 03

10,35m

5,2m

5,58m

5,8m

5,1m

1983

20/ 05

12,46m

6,35m

6,72m

7,35m

6,7m

1983

9/ 07

15,34m

7,15m

7,76m

13,58m

8,7m

1983

24/ 09

11,5m

5,48m

6,06m

7,6m

5,55m

1990

21/ 07

8,82m

7,28m

4,13m

6,92m

5,7m

1992

29/ 05

12,8m

9,92m

5,87m

7,12m

7,92m

9,75m

1992

1/ 0

10,62m

8,58m

4,98m

6,14m

8,36m

6,16m

1997

1/ 02

9,44m

7,48m

3,6m

5,49m

8,72m

6,2m

11,67m

* Não foram auferidos registros nesses municípios.
Fonte: Fundação Universidade Regional de Blumenau. Centro de Operação do Sistema de
Alerta (CEOPS). Disponível em: < http:/ / ceops.furb.br/ index.php?option= com_wrapper&
view= wrapper&Itemid= 42> . Acesso em: 23 mar. 2014.

Nas primeiras décadas do século XXI, a recorrência das enchentes no
vale, e especificamente no município de Rio do Sul, é marcante, como demonstram os dados dos picos de enchente da Tabela 03. Em Rio do Sul, em
outubro de 2001, observa-se uma cota de inundação de 9,1m. Após um intervalo de 9 anos, em maio de 2010 e em agosto e setembro de 2011, com as

78

Desastres Socioambientais em Santa Catarina

respectivas cotas de 8,76 e 12,98, o município novamente enfrentou sérios problemas com as enchentes.
Tabela 03: Picos de Enchentes Registrados na Bacia do Rio Itajaí-Açu no século XXI
Ano

D ata

Blumenau

Brusque

Gaspar Ibirama

2001

1/ 10

11,02m

2008

24/ 11

11,72m

2010

26/ 05

8,64m

4m

2011

31/ 08

8,7m

3,81m

2011

9/ 09

12,8m

4,97m

8,24m

Indaial Rio do Sul Timbó
6,54m

9,1m

7,95m
8,22m

10,21m

9,42m

6,92m

7,11m

5,83m

8,76m

6,21m

7,6m

12,98m

9,86m

Fonte: Fundação Universidade Regional de Blumenau. Centro de Operação do Sistema de
Alerta (CEOPS). Disponível em: < http:/ / ceops.furb.br/ index.php?option= com_wrapper
&view= wrapper&Itemid= 42> . Acesso em: 23 mar. 2014.

D eve-se notar que, no referido vale, 52% dessas enchentes aconteceram
na primavera; 28% no outono; 13% no inverno e 7% no verão. As grandes
enchentes de 1983 e 84 ocorreram excepcionalmente, como foi mencionado,
no inverno, uma das estações mais secas do ano.
De toda forma, o padrão recorrente sempre foi o mesmo, com os desastres atingindo os sistemas habitacionais, produtivos, de transporte e de esgoto,
como se pode auferir nos telegramas de Max Mayer, publicados em outubro
de 1918 no jornal “República”.
O temporal que desabou, há três dias, causou grandes prejuízos materiaes
no interior do Estado. As aguas innundaram algumas localidades, tendo na
sua passagem levado pontes, pontilhões e boeiros. No Rio do Sul, os estragos foram bem regulares.A proposito, o sr. coronel Paulo Zimmermann, superintendente de Blumenau, recebeu hontem o seguinte telegrama: ‹Rio do
Sul, 30. – Terrível enchente causando districto enormes prejuízos plantações
e criações, principalmente estradas, destruindo boeiros desta freguezia. Diversas casas estão inundadas abandonadas pelos moradores, desde ante-hontem. O transito nas estradas está interrompido, o que demonstra importancia dos estragos. As superstructuras de pontes, planchões e destroços correm aguas abaixo. Notícias trazidas pelos canoeiros informam destruição
das pontes de Landerbach; Albertinos e outros. Consta que no Trombudo o
temporal fez estragos. Urgente solicitar soccorros governo Saudações. Max
Mayer, intendente. 3
3

O temporal que desabou há três dias causou grandes prejuízos materiais no interior do estado.
Jornal República, n. 03, 02 out. 1918, p. 02.
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Infelizmente, segundo informações da Defesa Civil, são poucos os dados sobre enchentes catalogadas antes de 1983. Até então, o meio mais profícuo de colher informações sobre os desastres eram as informações publicadas
nos periódicos, nem sempre tão detalhadas e que podem ser observadas nas
notas do jornal “República”, referindo-se à enchente de 1918 e 1928 na região:
“O temporal que desabou há três dias causou grandes prejuízos materiais no
interior do estado [...] Rio do Sul já subiu oito metros continuando a encher” 4.
Algumas áreas apresentam um índice maior de vulnerabilidade e são
mais suscetíveis a enchentes, como os bairros Canoas, Barra do Trombudo,
Santana e Budag.
Existem registros sobre enchentes desde 1851, quando se chegou a uma
extraordinária cota d’água de 16,8 metros (CARDOSO, 1991, p. 50).
Todavia não foram encontradas maiores informações, a não ser a de
que uma primitiva picada, erguida na época, foi destruída, o “picadão de Curitibanos, para fugir às inundações afastou-se do rio, conservando-se na parte
mais alta do terreno adjacente” (PELUSO apud POLEZZA, 2003, p. 48).
A década de 1920 (Figura 02) foi particularmente funesta para Rio do
Sul. Em 1926, pelo interior do município, trombas d’água fizeram transbordar
violentamente os ribeirões, levando os rios Itajaí do Sul e do Oeste a despejar
grandes massas d’água; e, no ano seguinte, novas trombas d’água fizeram com
que as águas do rio Itajaí do Sul aumentassem assustadoramente de volume,
chegando a subir 75cm por hora (SILVA, 1975, p. 16). Em 1928, “telegramas
de Rio do Sul anunciavam que ali as águas haviam subido em 12 horas 8,20
metros. Segundo o jornal Der Urwaldsbote o maior volume de água desceu das
regiões do Rio do Sul e do Rio do Oeste, onde as águas subiram 9,20 metros”
(SILVA, 1975, p. 16).

4

Idem.
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Figura 02: Foto da enchente de 1927 em Rio do Sul.

F o n te: A rqu ivo P a r ticu la r G u th is A u to Peça s. D isp o n ível em : < h ttp :/ /
www.guthsautopecas.com.br/ fotos2enc.html> . Acesso em: 23 mar. 2014.

Apesar de todos esses desastres, parece que nenhuma medida ou cautela em relação ao uso dos rios e do solo foi adotada. Rio do Sul continuou a
aterrar várzeas, pois, quando a frequência das inundações é baixa, a população despreza o risco. A forma urbana de Rio do Sul continuou crescendo de
costas para os rios e, como agravante, teve esse modelo reproduzido nas cidades vizinhas.
Assim, em 31 de outubro de 1953, novamente “uma tromba d’água desaba sobre Rio do Sul [...]. Parte de um morro, na Rua Hermann Hering, deslizou atingindo uma residência, causando sérios prejuízos” (SILVA, 1975, p.
16) e, em 1954 (Figura 03), “[...] Rio do Sul também foi duramente atingido,
sendo altíssimos os prejuízos sofridos pela cidade e pelo interior do rico município da serra acima. As águas subiram até o nível de 11,88m” (SILVA, 1975,
p. 16).
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Figura 03: Foto da enchente em Rio do Sul (1954).

Fonte: Arquivo Histórico de Rio do Sul.

Ainda assim, foram, a partir de então, tomadas apenas medidas tímidas, de cunho científico, por meio do programa de Prevenção de Enchentes no
Vale do Itajaí, ligado ao D epartamento N acional de Obras e Saneamento
(DNOS). Mas não foi sequer criado um sistema de catalogação dos níveis dos
rios em Rio do Sul, embora os dados científicos permitissem reunir, já em
1965, um Relatório de Enchentes do Vale do Itajaí.
Porém, a nível macrorregional, esse programa planificou obras que passaram a ser executadas a partir da década de 1960, como diversas bases de
observação dos níveis d’água e três barragens que minimizariam as cheias: a
de Ituporanga, com 97.510.000 metros cúbicos e a de Taió, com 110.960.000
metros cúbicos de capacidade, e a represa do rio Hercílio, com 253.000.000
metros cúbicos, sendo que essa última não beneficiaria a cidade de Rio do Sul
(CARDOSO, 1991, p. 50-52).
Após a enchente de 1969, quando “os municípios do Alto Vale também
[...] foram atingidos. As barragens, em construção estavam, certamente, fazendo falta” (CARDOSO, 1991, p. 16). Rio do Sul, como as outras comunidades do Vale do Itajaí, que sempre sofriam com as enchentes, esperava que a
conclusão das barragens propostas pelo DNOS viesse em direção à tranquilidade total, como descreve parte do Relatório das Enchentes de 1983:
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Confiante na ação protetora das barragens Sul e Oeste, respectivamente localizadas nos municípios de Ituporanga e Taió, e já desacostumada a conviver com o flagelo das cheias, a população riosulense foi apanhada de surpresa, haja vista que, se nas enchentes anteriores somente as zonas ribeirinhas
eram atingidas, desta feita todo o centro da cidade ficou submerso, para
perplexidade e desespero da população [...] (RIO DO SUL, 1983, p. 02).

A população de Rio do Sul esperava das barragens a solução para as
enchentes que assolavam a cidade, mas não foi o que ocorreu, já que os limites
físicos, dentro de condições pré-definidas, causam uma falsa sensação de segurança, pois podem, em certos casos, aumentar o número e o volume das
enchentes. Além do mais, as barragens amortecem a cheia a jusante, mas não
têm a função de eliminar as enchentes, como é costumeiramente apregoado.
O aumento populacional, bastante acentuado até meados dos anos 1970,
não foi acompanhado de uma gestão adequada das áreas de risco. A segurança propiciada pelas equivocadas avaliações em relação àquelas obras estruturais levou os riosulenses a ignorar a possibilidade das cheias. Dessa forma,
enquanto o centro comercial de Rio do Sul deslocou-se, fixando-se em locais,
a princípio, não inundáveis, na periferia a convivência com alagamentos acomodou a população, e muitos negligenciaram a lembrança, não recorrendo à
memória e esqueceram as enchentes, erguendo suas casas em lotes nas áreas
alagáveis indicadas pelo mapa, desenhado, na década de 1930, por G ino de
Lotto (POLEZA, 2003, p. 54), principalmente as perto do centro, com anuência do poder público, como se o problema das enchentes fosse coisa do passado. Como resultado, quando da catastrófica enchente de 1983, Rio do Sul
apresentava alta densidade demográfica instalada nas áreas alagáveis.
Infelizmente, para a maioria das pessoas, a memória sobre os desastres
tem curta duração. No caso das enchentes, por exemplo, assim que as águas
retornam a seus níveis normais e as vítimas se recuperam, também desaparece o
interesse da mídia. As vítimas diretamente afetadas não esquecem tão rapidamente, mas com o tempo a memória também se esvai (MAUCH, 2009, p. 03).
Essa ocupação das áreas de risco ao longo dos anos provavelmente interferiu na condição natural dos rios. O processo de desenvolvimento econômico e o
modelo que atendeu esse padrão de ocupação do espaço geográfico e de utilização dos recursos ambientais sobrecarregaram a capacidade regenerativa e assimilativa do ambiente, preparando um desastre ambiental de grandes proporções.
Essa catástrofe anunciada chegou em 1983, 5 não só de forma descomunal, mas também inusitadamente recorrente, ocorrendo duas no mesmo ano,
5

Dos 199 municípios de Santa Catarina em 1983, 138 sofreram enchentes.
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em julho e em agosto, e mais uma no ano de 1984. A enchente de julho de
1983 foi a maior da história de Rio do Sul, tendo o rio Itajaí-Açu atingido a
cota de 15,08 metros, registrando na rua Carlos G omes, no centro da cidade,
aproximadamente três metros a mais do que qualquer cota de enchente anterior,
sendo mesmo considerado o nível oficial de 13 metros (Figura 04).
Figura 04: Foto da vista parcial da rua XV de Novembro no bairro Laranjeiras
em Rio do Sul (enchente de 1983).

F o n te: A rqu ivo P a r ticu la r G u th is A u to Peça s. D isp o n ível em : < h ttp :/ /
www.guthsautopecas.com.br/ fotos2enc.html> . Acesso em 23 mar. 2014.

O saldo final foi de quatro mortes e um rastro de destruição que alcançou repercussão nacional, sendo considerada a “Enchente do Milênio” 6 (EIRAS, s/ d, p. 21). O impacto causado por essas enchentes suplantou a capacidade de processamento político do problema.

6

O “bruxo” ilhéu Seixas Neto ao se referir à catastrófica enchente de 1983 em Santa Catarina
definiu-a como: “este é o maior dilúvio, para nenhum Noé botar defeito” (EIRAS, s/ d, p. 21).
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No livro “Inundação no Sul do Brasil”, o escritor Vandio Marcelino
Barbosa, em forma de literatura de cordel, assim retratou a situação em Rio do
Sul em 1983:
A água entrava nas casas,
Fazendo grandes manobras,
Derrubando e quebrando tudo,
Deixando destruição de sobra
E trazendo perigosos bichos,
Como aranhas, ratos e cobras.
Muitas casas inteiras
Rio abaixo desciam,
Chocando umas com as outras,
Pelo meio se partiam,
E os móveis e utensílios
No meio das águas se sumiam.
Supermercados saqueados,
A população amedrontada,
Explosões em postos de gasolina
E algumas casas queimadas
E do resto do Brasil
A cidade estava isolada.
No olhar de cada um
Se via uma triste imagem,
Em cada dia que passava,
A situação era ainda mais grave,
Pois acabava a energia,
Comida e água potável (BARBOSA, s/ d, p. 13).

A enchente de julho de 1983 castigou, inicialmente, a periferia e terminou atingindo o centro urbano, prejudicando todas as classes sociais: dos pobres residentes na beira do rio aos ricos das áreas urbanas mais valorizadas.
A área urbana de Rio do Sul atingida foi extremamente maior do que a
que se tinha como última referência, que era a enchente de 1954. Das 1.664
residências atingidas, 259 acabaram sendo destruídas, 380 semidestruídas, 138
tiveram suas estruturas abaladas, e das 125 indústrias existentes, 120 foram
atingidas. Durante semanas, a cidade ficou isolada e apavorada com a possibilidade do rompimento das barragens à montante, faltou água e luz e 25.000
mil pessoas ficaram flageladas (RIO DO SUL, 1983, p. 03).
Através do D ecreto Estadual nº 065/ 83, de 08.07.83, determinou-se
“Estado de Emergência”, seguido, após quatro dias, do decreto nº 070/ 83 de
“Calamidade Pública”, em razão do aumento da gravidade da situação. O
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abalo sofrido pela cidade gerou comoção em todo o país, recebendo a cidade
de Rio do Sul e a região do Alto Vale do Itajaí atenção da mídia nacional,
assim como a solidariedade nacional e internacional.
Quando a situação começava a ser controlada, sobreveio uma segunda
cheia, que registrou a segunda maior cota d’água da história riosulense, com o
nível de 10,80 metros (RIO DO SUL, 1983, p. 04).
A tragédia só não foi maior porque, dessa vez, a Prefeitura e a Defesa
Civil municipais foram informadas com antecedência pelo DNOS, podendo
orientar a população. O prejuízo financeiro total pelas duas enchentes chegou
ao montante de Cr$ 19.095.708.000,00, correspondentes, na época, a US$ 1,1
bilhão (RIO DO SUL, 1983, p. 06).
Enquanto, no evento de 1983, o desastre foi resultante de uma longa
precipitação de 15 dias, perfazendo o total de 400mm, em 1984 a chuva foi
rápida, durou apenas dois dias, porém registraram-se 200mm de precipitação.
A destruição foi menor do que no ano anterior, mas foi considerável, aumentando o medo e a capacidade de resiliência da população.
Com tais inundações expressivas, duradouras e sucessivas, romperamse os ritmos de atividades econômicas e cotidianas da população, já abaladas
pela recessão da economia, em baixa devido ao fim do ciclo da madeira.
Após os desastres, foi preciso reconstruir a cidade, cobrar ações das autoridades, adaptar-se à nova situação ou mudar de residência ou de cidade. Os
serviços de limpeza, recuperação e levantamento de prejuízos duraram meses.
Em meio a tanta desgraça, parecia ser impossível a reconstrução.
Quando da tragédia de 1983, a Defesa Civil local foi “montada às pressas”; não dispunha de pessoal e equipamentos capazes de atender as necessidades de tantos atingidos. As obras de contenção dirigiram-se a atividades de
reconstrução. Foram buscadas soluções nos âmbitos federal, estadual e municipal, objetivando a elaboração de obras que visassem à eliminação ou minimização do problema das enchentes. Em julho de 1983, foram instituídos o
Programa Especial de Reconstrução do Estado de Santa Catarina pela Lei n°
6.256 de 26 jul. 1983 e o Conselho de Reconstrução. Após a terceira enchente,
em dezembro de 1984, foi redigido um Plano G lobal e Integrado de Defesa
contra as Enchentes, aprovado pelo Conselho Extraordinário de Reconstrução na forma da resolução nº 30/ 85, o qual nunca foi implantado (LINS; LISBOA, 1994, p. 151-163).
Em 1986 foi lançado o Projeto JICA – T he Itajaí River Basin Flood Control
Project (JICA, 1983) como proposta de contenção e manejo dos rios de toda a
Bacia do Rio Itajaí-Açu. O projeto apresentou desconhecimento da dinâmica
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dos rios que formam a Bacia do Rio Itajaí-Açu, assim como dos impactos
ambientais a ele associados. Além do mais, o referido projeto não foi executado na época em função da indisponibilidade financeira e da extinção do DNOS
em 1990.
Somente na década seguinte foi lançado o Plano G lobal e Integrado de
Defesa contra Enchentes – Ecossistema Bacia do Rio Itajaí-Açu ou PLADE
(LINS; LISBOA, 1994, p. 151-163), elaborado pelo governo estadual (19911994) a partir do Projeto JICA, que visava à obtenção de recursos externos
para viabilização desse, destarte todas as suas insuficiências, sobressaindo-se
obras estruturais, como alargamento dos rios e melhorias da calha. Esse plano
acabou por ser adiado também por falta de recursos; somente após a enchente
de 2008, algumas das obras nele previstas voltaram a ser colocadas em prática.
Como no passado, apesar dos prejuízos e danos gerados pelos desastres
ambientais, as providências para seu tratamento permaneceram marginalizadas na agenda de prioridades do governo estadual, só recebendo atenção nos
momentos de emergência. Já no âmbito municipal, as ações voltaram-se à
reconstrução e, finalmente, foi implantado um Departamento de Defesa Civil.
Assim, Rio do Sul, como quase todo o restante do Vale do Rio Itajaí,
com exceção de Blumenau, encontrava-se novamente despreparado para os
novos desastres e flagelos que sobrevieram em 1997, 1998, 2008, 2009, 2011 e
2013.
As duas primeiras não trouxeram grandes estragos à cidade de Rio do
Sul, embora tenham levado ao desabrigo muitos habitantes das margens, como
“as 18 famílias que moravam às margens do rio Itajaí do Oeste e ficaram desabrigadas após as enchentes [...]” 7 de 1998. Mas as enchentes de 2011 a atingiram em cheio.
No desastre de 2011, o nível dos rios atingiu 12,98 metros, 15 mil pessoas
foram desalojadas, sendo que 3.000 ficaram desabrigadas. 8
A mesma reportagem, do jornal “Diário do Alto Vale”, de 10 de setembro de 2013, trazia boas notícias para Rio do Sul, pronunciadas pelo prefeito
G aribaldi Antônio Ayroso, anunciando a breve construção de novas obras
contra enchentes previstas pelo Plano de Aceleração Econômica (PAC) do
governo federal.
Serão feitas as ações de aumento do nível das barragens de Taió e Ituporanga, além de mais cinco pequenas represas que serão feitas e irão atingir e
7
8

Desabrigados. Jornal de Santa Catarina, Blumenau, 7 maio 1999, p. 7B.
Caderno Especial. Jornal Diário do Alto Vale, Rio do Sul, 10 set. 2013, p. 10.
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vão atingir positivamente Rio do Sul. Para a capital do Alto Vale, diretamente vai ser feito o desassoreamento do rio Itajaí-Açú graças ao governo
federal e estadual. Logo começam os trabalhos no rio, agora neste mês ainda vai ser feita a limpeza do rio e a reestruturação das encostas que vão
evitar problemas com enchentes.9

Esperavam-se, ainda, outras medidas posteriores, de cunho não estrutural, por meio de:
[...] um plano de ação organizado com as associações de bairros e a ideia é
fazer chegar a informação correta para toda a população. Não podemos ser
desorganizados, se a população sabe o que deve fazer em momentos como
esses, os prejuízos são muito menores. 10

Assim, não se esperava, nem mesmo com o retorno de chuvas, que contavam com previsão de atingir 172mm, para os dias 20 e 22/ 09/ 2013, nenhuma enchente de maiores proporções, como expressa da seguinte forma o mesmo periódico no dia 20 de setembro:
[...] a possibilidade de uma enchente de grande porte está descartada, pois
as barragens Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga) estão operantes em nível normal, mas os moradores das áreas mais baixas do município devem ficar
alerta. A Defesa Civil deverá tomar medidas a partir de hoje, deixando o
departamento e a Secretaria de Obras de sobreaviso caso as previsões se
confirmem. 11

Sendo que as regiões da cidade que mais preocupavam eram:
Os bairros Pamplona, Bela Aliança, Barra do Trombudo, Budag e Canoas
[Figura 05] [que] geram maiores preocupações à Defesa Civil, porque há
alguns locais com pontos de alagamento e também pode haver movimentações de terra nestas áreas.12

9

Idem.
Idem.
11
Defesa Civil anuncia hoje medidas caso previsão de chuvas se confirme. Jornal Alto Vale Notícias, Rio do Sul, 20 set. 2013, p. 14.
12
Idem.
10
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Figura 05: Vista parcial do bairro Canoas na enchente de novembro de 2013.

Fonte: Jornal Alto Vale Notícias, ano 01, ed. 166, 21, 22 e 23 de ago. 2013.

Segundo o jornal “A Cidade”, de Rio do Sul:
A Secretaria de Assistência Social e da Habitação contabilizou 320 famílias
desabrigadas, cerca de 1 mil pessoas. Ao total, 410 atendidas nos 13 abrigos
disponibilizados pela Defesa Civil do Município. 13

De acordo com o mesmo jornal, 70 localidades ficaram sem luz elétrica, uma adutora de água rompeu-se e o piso térreo da Delegacia Regional de
Polícia Civil foi evacuado.
Já o jornal “Alto Vale Notícias” divulgou o número de:
[...] mais de 6 mil pessoas desalojadas, e outras 1.080 moradores desabrigadas. [...] Na quinta feira (25), o Rio Itajaí-Açú
atingiu 7,80 metros na medição às 11h, mas para o nível voltar ao normal ainda precisa baixar mais de 1,50 metros. 14

13

Defesa Civil divulga balanço das cheias em Rio do Sul. Jornal a Cidade, Rio do Sul, 27 set.
2013, p. 05.
14
Enchente 2013: número de desabrigados ainda é significativo em Rio do Sul. Jornal Alto Vale
Notícias, Rio do Sul, 27 set. 2013, p. 5.
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Figura 06: Foto aérea da cidade de Rio do Sul (enchente de 2013).

Fonte: Jornal Alto Vale Notícias, Rio do Sul, ano 01, ed. 166, 21, 22 e 23 ago. 2013.

A decretação do Estado de Calamidade Pública no dia 25 de setembro
garantiu a ação da Defesa Civil, das Polícias, dos Bombeiros e da Prefeitura
para a remoção e abrigo dos flagelados e
[...] na recuperação dos prejuízos da forma mais ágil possível para o atendimento emergencial às pessoas afetadas pela chuva. Os órgãos de Defesa
Civil e a Prefeitura poderão comprar, sem o processo burocrático de concorrência pública, remédios, alimentos, equipamentos e utensílios domésticos e
contratar máquinas para tirar bloqueio nas estradas.15

O G overno Federal novamente lançou um programa de obras para evitar novos eventos:
Na ocasião, [o ministro da Integração Nacional] Fernando Bezerra garantiu
que o G overno Federal já estabeleceu uma parceria com o G overno do Estado que soma quase R$ 1 bilhão em ações de prevenção às cheias. O ministro
informou que nas próximas semanas serão lançadas as ordens de serviço
para parte dessas obras. 16
15
16

Esforço para minimizar tragédia. Jornal O Riograndense, Rio do Sul, 27 set. 2013, p. 07.
Idem.
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O jornal “Riosulense” afirma que os prejuízos seriam maiores na ausência das “previsões de 300mm de chuva para o fim de semana” 17, o que
indica que, dessa vez, pelo menos, os dispositivos de alerta possibilitaram à
população e às autoridades prevenirem-se contra o desastre ambiental.
Enfim, nessa última enchente que assolou Rio do Sul, em que pese a
melhoria de certos dispositivos de prevenção e defesa contra este fenômeno,
como a previsão acertada e antecipada do volume das precipitações e a ação
suficiente de uma Defesa Civil já preparada, o processo que levou ao desastre
continuou respondendo ao mesmo padrão dos eventos anteriores: confiança
demasiada nos dispositivos existentes e a serem providenciados, conjugado à
falta de cuidado na relação com o meio ambiente; deflagração e desenrolar do
desastre, mesmo que com respostas mais efetivas das autoridades locais; milhares de flagelados, desalojados e demais prejudicados; e novamente promessas governamentais de ações ágeis no momento de emergência, quando, nos
momentos de “normalidade”, as providências planejadas eram realizadas
morosamente, como reclamou o deputado estadual Jailson Lima, do Partido
dos Trabalhadores (PT), que:
[...] voltou ao assunto e criticou a lentidão do governo em executar obras de
prevenção, cujos recursos, originários do governo federal, estão disponíveis,
porém não foram gastos integralmente. Segundo o representante de Rio do
Sul, há R$ 700 milhões disponíveis para obras de contenção. Ele citou o
caso do sistema de monitoramento, cujos recursos na ordem de R$ 25 milhões foram liberados, todavia o sistema ainda não foi implantado [...] [e]
também criticou os editais das barragens de Taió e Ituporanga. [...] [que]
não era claro, tinha restrições a empresas e uma delas, de Ituporanga, entrou
com uma ação e o juiz trancou o processo. 18

Vale ressaltar a ação da Defesa Civil, amparada numa das mais completas legislações do mundo, que, uma vez respeitada – e o foi, no caso de Rio do
Sul, somente após as enchentes de 2008, como vimos –, garante que a Defesa
Civil se organize em sistemas abertos com a participação dos governos locais e
da população no desencadeamento das ações preventivas e de resposta aos
desastres. Pela ação da Defesa Civil e devido às previsões antecipadas sobre as
chuvas que permitiram uma maior eficácia de seu trabalho preventivo, o desastre de 2013 teve proporções minoradas em relação aos anteriores.

17
18

Vitrines vazias e produtos intactos. Jornal O Riograndense, Rio do Sul , 27 set. 2013, p. 16.
Mesmos problemas, mesmas ausências, menos erros? Jornal a Cidade, Rio do Sul, 27 set. 2013,
p. 16.
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Considerações finais
As enchentes são um problema histórico que atinge as populações dessa
região. No entanto, em que pese os riscos dessa situação para os habitantes
das cidades e comunidades ribeirinhas, esses desastres periódicos não se têm
constituído em empecilho capaz de desestabilizar permanentemente a economia da região. Um fato a ser salientado é que as circunstâncias e efeitos das
enchentes se desenvolvem de formas diferenciadas em cada uma das quatro
sub-regiões, que apresentam algumas características ambientais distintivas, as
quais conformam o vale do rio Itajaí-Açu, o que deve ser levado em conta
quando da realização de estudos, planejamento e execução de obras para contenção das cheias.
As grandes enchentes que assolam o município de Rio do Sul desde a
época em que o mesmo ainda era constituído como Distrito, associado a Blumenau, respondem a um padrão exaustivamente repetitivo, por não serem tomadas as devidas providências necessárias pelo Estado por meio de políticas
públicas céleres e adequadas.
Consequentemente, a maioria das obras realizadas pelo mesmo até então não tem logrado êxito às contenções desses desastres ambientais, fazendo
com que a situação se torne cada vez mais alarmante.
É certo que tais fatores já vêm de longa data, desde a ocupação da região, onde o solo foi utilizado de forma incorreta, o que só fez agravar o equilíbrio ambiental de maneira generalizada. Reforçando essa situação, mais recentemente as enchentes foram estímulo para uma ocupação desordenada do
solo urbano, valorizando o solo em algumas áreas e desvalorizando-o em outras. O que causou um processo de fuga das atividades urbanas para além dos
supostos limites das cotas das enchentes, proporcionando uma irreal impressão de crescimento e desenvolvimento.
Deve-se levar em conta que a memória sobre as enchentes desvanece
quando ocorrem longos períodos de ausência de enchentes de grande porte.
Como aqui observado, no caso de Rio do Sul, no período entre 1953/ 54 e
1983, a população e as instituições municipais logo deixaram de perceber o
risco inerente das enchentes, ignorando um melhor planejamento sobre eles.
Essa totalidade de acontecimentos nesses longos anos contribuíram e
muito para a recorrência das enchentes; porém há de focar-se também nas
políticas públicas de igual modo, por deixarem a desejar, em corolário referente às obras que deveriam ser corretamente realizadas, podendo, assim, conter
as enchentes.

92

Desastres Socioambientais em Santa Catarina

Em decorrência de diversos fatores não há uma regularidade na atenção
à possibilidade de enchentes fora dos períodos emergenciais, mantendo-se insolúvel o óbice, principalmente devido a: desconhecimento dos planejadores
sobre medidas de controle de enchentes; desorganização estatal no gerenciamento de medidas relativas a enchentes; pequena produção científica sobre o
assunto; maior aplicabilidade de programas de orientação educacional da população sobre o controle de enchentes, percepção de riscos, desastres e de implantação de obras não estruturais para a contenção de enchentes.
É verdade que as barragens e depois as demais medidas e intervenções
estruturais e não estruturais tiveram efeito minimizador dos desastres, mas a
lentidão tornou-se sempre a tônica quando a situação emergencial foi contornada e voltou-se à normalidade. Dessa forma, algumas obras com financiamento
liberado pelo Governo Federal continuam não iniciadas ou inacabadas.
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Relações complexas: as estiagens
no Oeste de Santa Catarina1
Eunice Sueli Nodari
Marcos Aurélio Espíndola

Introdução
Para analisarmos e compreendermos o significado das mudanças ambientais que estão em curso hoje, é necessário levar em conta a interação e
apropriação do ambiente, pois todos os desafios ambientais que se originam
na interação humana com a natureza necessitam ser avaliados em seus contextos culturais, sociais e (MAUCH; MAYER 2012, p. 1).
A História Ambiental ajuda-nos a entender, por um lado, a relação enText
tre os valores culturais, as experiências individuais e as decisões humanas e,
por outro, as mudanças ambientais que estão acontecendo. De acordo com
Mauch e Mayer (2012), para entender a complexa relação entre natureza e
cultura nos dois aspectos cruciais de intervenção humana no ambiente natural
– a destruição e a conservação com suas armadilhas e os seus sucessos –, o
conhecimento científico não é suficiente. É necessário levar em conta aspectos
como as visões e as emoções, as narrativas históricas e os textos de ficção – a
forma que contamos estórias sobre a natureza – como papéis importantes no
processo de produção de conhecimento do ambiente.
No presente capítulo, discutiremos aspectos dessa inter-relação humana e ambiente, tendo como exemplo as estiagens que ocorreram na região Oeste
de Santa Catarina no decorrer dos séculos XX e XXI.
A análise das estiagens através da História Ambiental possibilita evidenciar como os desastres são, em grande parte, socialmente construídos. Inicialmente, deve-se ponderar que todos os desastres, além de construções sociais, são
construções culturais, uma vez que a noção de desastre possui um viés demasiadamente antropocêntrico, pois é a partir da percepção humana que se defi1

Texto originalmente publicado no livro Migrações e Natureza, organizado por Eunice Sueli
N odari e Silvio Marcos S. Correa em 2013, pela Editora Oikos.
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ne a calamidade, ou seja, em áreas livres da presença humana, as intempéries
climáticas não são percebidas como catástrofes. Ambos os processos, natural
e antrópico, são históricos e recíprocos, já que a experiência humana condicionou e foi condicionada pelas inter-relações com o meio.
Estiagem e seca são comumente tratadas de forma indiferenciada, apresentando diversas conceituações, conforme os autores e fontes. Numa conceituação mais cuidadosa, a estiagem, também denominada de “baixa vazão”
(LINDNER et al., 2007, p. 04), é decorrência da seca, pois os fenômenos que
a estabelecem acabam prejudicando a reposição de água necessária para a
manutenção da umidade do solo. Essa falha no metabolismo hidrológico (causada pela seca) é que constitui a estiagem como desastre socioambiental, no
qual se comprometem as qualidades do solo gerando “[...] uma crise de agravamento de uma situação de pauperismo endêmico e de estagnação econômica, reduzindo ainda mais os já baixíssimos índices de bem-estar social e de
qualidade de vida da população local” (CASTRO, 2003, p. 59).
Neste estudo, a conceituação de estiagem deve passar por caracterizações que tratam da duração, da perda e reposição da umidade do solo, assim
como da normalidade ou anormalidade de sua incidência em diferentes regiões e suas consequências socioambientais.
A estiagem é um acontecimento relativamente prolongado, embora temporário, geralmente relacionado a baixos índices de precipitação pluviométrica, o que desequilibra a reposição da umidade do solo necessária para a manutenção do sociometabolismo costumeiro das populações atingidas, causando
séria instabilidade hidrológica. A estiagem, geralmente, incide sobre considerável extensão geográfica, afetando tanto seus ecossistemas como as comunidades e atividades econômicas que nela se desenvolvem, constituindo-se, destarte, sua frequência e regularidade em acontecimento extremo, que interrompe a normalidade em desastre socioambiental.
Por se apresentarem como fenômenos extremos, tanto no que tange à
sua intensidade como à sua extensão espaçotemporal, as estiagens vêm sendo
consideradas e enfrentadas como desastres socioambientais de grande impacto, que afetam várias atividades econômicas, como a agricultura, a indústria, a
pecuária, a geração de energia elétrica e a navegação, assim como vários aspectos da vida cotidiana, prejudicando o abastecimento de água nas cidades e
a irrigação.
Diferentemente do que ocorre em muitos outros desastres ambientais, a
estiagem dificilmente leva destruição direta ou dano às edificações, bens móveis
ou infraestruturas (SUASSUNA, 1999). Porém, por outro lado, ao influenciar
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os regimes hídricos, ela causa os já salientados prejuízos à economia e à vida
cotidiana. Além do mais, ela não pode ser prevenida e compensada pelos meios
alocados de rotina (KOBIYANA et al., 2006, p. 109), exigindo, portanto, políticas públicas ou privadas específicas para tal.
Nesse sentido, deve-se destacar outra distinção ao relacionar-se a estiagem com os demais desastres socioambientais que ocorrem em Santa Catarina, pois as políticas pós-desastre aplicadas pelo poder público em relação às
estiagens no Oeste catarinense têm aberto oportunidades à participação e compensação dos agricultores atingidos.
Nos últimos anos, os agricultores do Oeste catarinense, região que é o
objeto de análise do presente capítulo, paulatinamente conquistaram importância político-institucional, o que tem aberto oportunidades para uma melhor resiliência aos desastres de estiagem para essa fração social tão comumente marginalizada quanto às políticas públicas.

A formação socioespacial do Oeste catarinense
Estudar uma região sem uma análise da natureza acaba gerando o registro de uma história estéril, uma vez que toda intervenção humana altera o
ambiente. Miguel M. X. de Carvalho (2010) alerta que, ao discutirmos movimentos migratórios e meio ambiente, não podemos incorrer no erro de alguns
historiadores que, na tentativa de transformar os imigrantes em grandes desbravadores no enfrentamento com o desconhecido (nesse caso, as florestas),
acabaram não dando a devida atenção aos grupos já existentes na região:
Povos indígenas viveram por séculos no planalto sul-brasileiro, produzindo
queimadas para cultivar lavouras e caçando animais selvagens. No entanto,
por mais que enfatizemos a ação indígena em alterar o meio ambiente, as
fotografias e relatos do início do século XX e do século XIX mostram inegavelmente o avançado estágio de sucessão ecológica das florestas com araucária, com árvores imensas e com abundância e diversidade da fauna muito
superiores ao que existe hoje em dia (CARVALHO, 2010, p. 39).

Dessa forma, a chegada dos imigrantes europeus e seus descendentes
nas áreas de florestas no oeste de Santa Catarina significou mudanças no ambiente, grande parte delas drásticas. Essas mudanças ocorreram não somente
nos grupos humanos já estabelecidos como também na flora e na fauna da
região, além de exigir adaptações das práticas socioculturais dos diferentes
grupos (NODARI, 2009).
Existe uma grande relação entre a ocupação europeia e o desmatamento das florestas e as consequentes alterações ambientais que vêm ocorrendo
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até os dias atuais. Em nome da colonização e do progresso, mentalidade vigente à época da colonização, era necessário desmatar para colonizar – as questões de preservação e reflorestamento eram consideradas irrelevantes (NODARI, 2011).
A mudança da ocupação indígena e cabocla para a ocupação europeia
gerou alterações drásticas na natureza como um todo. Exemplificativamente,
podem ser citadas as comunidades caboclas que se dedicavam à agricultura de
subsistência e à criação de suínos soltos na floresta (BRANDT, 2012, p. 181194). Com o loteamento das áreas para os colonos e a derrubada das florestas,
as populações caboclas passaram a ser vistas como intrusas. Foram alvos não
somente da expropriação, mas também da desqualificação de suas formas de
acesso e uso da terra (BRANDT; NODARI, 2011).
Com o esgotamento relativo das florestas do Rio G rande do Sul nas
primeiras décadas do século XX, o processo de desmatamento ganha força no
oeste de Santa Catarina. Os interesses econômicos estão em jogo em todas as
fases da devastação, durante as quais as florestas eram percebidas como fonte
potencial de renda. Os grupos de interesse envolviam desde pequenos madeireiros locais e regionais até grandes corporações: aqueles acompanhavam as
companhias colonizadoras que precisavam deixar a área “limpa” para a fixação das colônias; essas eram braços de grandes companhias, o que era o caso
da Southern Brazil Lumber and Colonization Company, visando lucros a curto,
médio e longo prazos. No caso específico da área em estudo em Santa Catarina, o processo de devastação foi intenso com o estabelecimento de colônias, e
a floresta era considerada empecilho para as futuras lavouras (NODARI, 2011).
Historicamente, pode-se observar que os pequenos produtores têm sido
os maiores prejudicados no desenvolvimento econômico da região desde que
práticas capitalistas foram introduzidas na região.
G radativamente, algumas alterações acontecem nas relações entre os
pequenos agricultores quando os mesmos, através da formação de organizações combativas e o Estado viram-se obrigados a lhes conceder participação
no planejamento de medidas que os favorecessem ou, pelo menos, os compensassem. Com a formação de entidades combativas a partir da década de 1990,
e a eleição de um governo com forte viés socialdemocrata em 2002, as consequências das estiagens sobre os produtores rurais do Oeste catarinense têm
obtido o direito a cuidados distintos tanto por parte dos órgãos públicos como
do conjunto da mídia, conforme atestam algumas fontes impressas pesquisadas (BORG ES; FISTAROL; VITORINO, 2005, p. 13-14). Esses veículos de
imprensa introduziram mudanças no tipo de fontes utilizadas para sua cober-
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tura para evidenciar a gravidade da estiagem que atingiu o Oeste de Santa
Catarina entre 2002 e 2003. Transversalmente, essas mudanças na cobertura
midiática apontam para a proximidade do poder público com as associações
de pequenos proprietários do sul do Brasil, fazendo supor que medidas apoiadas ou até mesmo planejadas em concurso com tais entidades tenham passado
a ser promovidas a partir de então.
A configuração territorial e socioambiental da região sofreu contínuas
mudanças em decorrência do dinamismo e da concentração do setor agroindustrial. O modelo de integração agroindustrial adotado na região Oeste
(MIOR, 2007, p. 6) acabou sendo o responsável tanto pelo sucesso econômico
regional como pelos crescentes problemas socioeconômicos e ambientais ressaltados pela crise vivenciada nos anos 1990. Os aspectos positivos desse modelo são divulgados amplamente, enquanto os negativos aparecem geralmente
em tempos de crise. Podem ser destacados estes: concentração econômica regional, exclusão dos pequenos produtores familiares da produção de suínos,
poluição das águas pelos dejetos suínos, êxodo rural e regional, principalmente dos mais jovens, entre outros.
Aos poucos, esse setor passou a caracterizar-se pela formação de corporações com conexões e interesses internacionais, priorizando procedimentos
produtivos desterritorializantes sob a égide da pretensa globalização econômica. Enquanto isso, a poluição do solo e o êxodo rural se disseminavam, tornando-se fenômenos socioambientais ignorados pelas políticas públicas dirigidas para a região.
A agricultura foi subordinada à suinocultura e à avicultura, produzindo
alimentos destinados ao consumo dos suínos, cuja produção e beneficiamento
industrial constituíram-se no topo da hierarquia econômica integrada que caracterizava esse sistema produtivo. Em um primeiro momento, esse sistema
permitia certa autonomia em decorrência do controle e posse sobre os meios
de produção, garantindo perspectivas econômicas positivas aos agricultores.
Entretanto, a partir do final da década de 1980, com a introdução de
métodos de produção cada vez mais especializados e o aumento de escala
produtiva daí decorrente, os pequenos suinocultores foram excluídos e expropriados. Já a agricultura camponesa passou a ter seus meios de produção sob o
controle das agroindústrias, que estabeleceram os padrões de produção e as
quantidades a serem produzidas, os quais deveriam espelhar-se nos parâmetros de produção das propriedades concentradas em seu poder.
A confluência das ações assim impostas pelo modelo adotado vem contribuindo para o agravamento das estiagens, conforme avança a intensificação
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da exploração dos recursos naturais/ humanos e o abandono de práticas agrícolas tradicionais que permitiam uma maior regeneração das capacidades do solo.

Aspectos condicionantes das estiagens no Oeste catarinense
A ocorrência de estiagem pode dar-se nas mais variadas configurações
climáticas ou topográficas. Assim, algumas regiões do interior de Santa Catarina vêm sofrendo com o aumento da quantidade de períodos de estiagem –
assim como chuvas torrenciais, o que prejudica ainda mais o regime de umidade do solo –, com incidência imensamente majoritária, como pode ser observado na Figura 1, na Mesorregião Oeste, onde se encontram estabelecidos
36% das 193 mil propriedades agropecuárias do estado. 2
Figura 1: Desastres naturais causados por estiagem e seca em Santa Catarina
no período de 1991 a 2010.

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – 1991 a 2010: volume Santa Catarina, 2011,
p. 28. Disponível em: < http:/ / www.ceped.ufsc.br/ biblioteca/ projetos/ encerrados/ atlasbrasileiro-de-desastres-naturais> . Acesso em: 22 jan. 2012.
2

Santa Catarina incluída no “Água para todos”. Zoonews. 31 dez. 2008. Disponível em: < http:/ /
www.zoonews.com.br/ noticiax.php?a= view&idnoticia= 202661> . Acesso em: 08 mar. 2012.
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As estiagens vêm se agravando com as mudanças climáticas verificadas
nas últimas décadas, comumente apontadas como decorrentes do “aquecimento
global”. Melhor seria creditá-las a processos mais complexos dentro da denominação de mudança climática.
A mudança climática tem intensificado os efeitos de eventos atmosféricos que se constituem regularmente em torno da temperatura do Oceano Pacífico, a oeste do continente americano. Tais fenômenos, agrupados sob a denominação El Niño-Oscilação Sul (ENOS), apresentam-se em duas fases opostas, designadas, respectivamente, de El Niño e La Niña, conforme a oscilação
da temperatura do Pacífico tenha índices negativos (com consequente aquecimento do oceano) ou positivos (com seu resfriamento). Esses dois fenômenos
correlacionados têm efeitos inversos na configuração climática de cada região
do grande território que atingem; embora em ambos os casos esse efeito leve a
fenômenos de grande intensidade. Nos anos de incidência do El Niño, dá-se
grande índice de precipitação; nos anos de La Niña, ocorre estiagem. No sul
do país, ocorre o contrário: nos anos de incidência do La Niña, disseminam-se
estiagens, principalmente nos períodos entremeados pelos meses de outubro e
dezembro e pelos de abril e junho; em contrapartida, nos anos de El Niño,
comumente formam-se chuvas torrenciais, provocando enchentes (SACCO,
2010, p. 34/ 44).
A topografia do interior catarinense contribui para a maior intensidade
das estiagens acontecerem no Oeste. Considerando que o Oeste possui os
maiores índices de precipitação e de excedente hídrico (SANTA CATARINA,
1991, p. 96) de Santa Catarina, é certo que o bloqueio exercido pela Serra
G eral, que corta o estado de norte a sul na sua parte central, bloqueia a movimentação das massas de ar, prolongando as estiagens, assim como as chuvas
torrenciais, tanto na Mesorregião Oeste como nos contrafortes a oeste do Planalto Catarinense.
A área que estamos analisando faz parte da Mesorregião Oeste Catarinense, que é composta por 118 municípios, abrangendo duas regiões (Oeste e
Meio-Oeste) e cinco microrregiões: Chapecó, Concórdia, Joaçaba, São Miguel do Oeste e Xanxerê. Os principais municípios são Chapecó, Xanxerê,
Concórdia e São Miguel do Oeste. Na Região Meio-Oeste situam-se comunidades de pequeno e médio portes. Os principais municípios são Joaçaba, Videira, Caçador, Treze Tílias, Curitibanos, Fraiburgo e Campos Novos (HERMANN, 2005).
Para permitir uma visão abrangente dos efeitos das estiagens sobre o
Oeste catarinense, é necessário identificar, além de seus condicionantes físi-
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cos, os seus condicionantes antrópicos, pois esses últimos têm um papel determinante nas estiagens.
O Oeste de Santa Catarina a partir da década de 1930, como a última
fronteira a ser “desbravada”, entrou numa fase de afirmação socioeconômica
perante o estado e mesmo perante o país. Dessa forma, o desenvolvimento
econômico estava acima de qualquer outra premissa. Por várias décadas, as
questões ambientais ficaram em segundo plano, apesar das legislações ambientais em vigor. Dessa forma, o desmatamento feito pelas madeireiras, principalmente até a década de 1970, constituiu-se um importante aspecto da economia e, além disso, as florestas foram cedendo espaços à agropecuária de pequeno a grande portes (NODARI, 2012). A rarefação da cobertura vegetal
contribuiu para piorar a capacidade de retenção da umidade do solo, reduzindo sua evapotranspiração, redundando no aumento do potencial erosivo e no
bloqueio da insolação do solo.
A predominância de monoculturas como soja, além do plantio de milho e feijão, sem a preocupação com métodos que permitam a recuperação do
solo, assim como a falta de políticas impositivas de remanejamento dos dejetos suínos vêm contribuindo para a exaustão do solo, sem que haja espaço
para uma nova expansão de fronteiras agrícolas como no passado.

Estiagens no Oeste catarinense no decorrer das décadas
A recorrência histórica de estiagens no Oeste catarinense pode ser auferida através da análise de algumas notícias nos periódicos em diferentes décadas, em que são retratadas as dificuldades decorrentes das mesmas.
O periódico “A Imprensa”, de Caçador (SC), informava em 1948 que:
Uma prolongada seca, com dias de calor asfixiante, vem assolando esta região, onde o termômetro chegou a 37 graus a sombra. Ora, isto a mil metros
de altitude, é de fazer o cidadão deixar as roupas de lado e mergulhar no rio,
para evitar a insolação. A lavoura está grandemente prejudicada e vai haver
falta de certos produtos. As hortas e jardins estão tostados pelo sol e há
muito desânimo entre os lavradores. 3

A ênfase maior da notícia centra-se na agricultura e na consequente
preocupação que a seca estava gerando entre os agricultores.
No município de Concórdia (SC), novamente é mencionada a estiagem
através de um leitor que enviou uma lista contendo as “sete pragas de Concór3

Calor. Jornal A Imprensa. Caçador, SC, 2 jan. 1948, p. 1.
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dia”, que foi publicada pelo jornal “O Tempo”. Entre as sete pragas aparecem
aspectos relacionados ao meio ambiente, como a peste suína, a seca, a presença de mosquitos e de gafanhotos. 4
Em 1951, novamente o jornal “A Imprensa” traz como manchete “Não
chove, nem há luz”, fornecendo um panorama dos estragos decorrentes da estiagem que atingiu o sul do país com destaque para o estado de Santa Catarina:
A estiagem que vem assolando o sul do país parece ter castigado mais Santa
Catarina que os outros Estados. As chuvas há meses, não irrigam as nossas
terras e os rios, outrora caudalosos, apresentam-se com volume d’água escasso, mal impulsionando as turbinas que fornecem força e luz as nossas
cidades industriais. A não ser Florianópolis, que o governo passado resolveu em definitivo o assunto, com a usina termoelétrica de Capivari, as demais cidades estão em regime de doloroso racionamento. G ravíssimos são
os prejuízos do nosso grande parque industrial e maiores são os da lavoura,
com uma seca até então desconhecida. 5

A mesma notícia aponta para aspectos do cotidiano da população, que
está sofrendo com a falta de energia elétrica e suas consequências: “para falarmos apenas da nossa região – está às escuras desde alguns dias, só havendo luz
para consumo interno das casas, isto mesmo, tão fraca, que não dá para ler um
jornal. O aspecto noturno é desolador”. E de forma bastante preocupante, o
autor da reportagem mostra a preocupação reinante na região: “Se a estiagem
continuar mais um pouco, estaremos batendo às portas da miséria, com prejuízo total das lavouras” 6.
A estiagem de 1951 é apontada como “uma seca até então desconheci7
da” . Se outras maiores aconteceram anteriormente, não se têm noticias através dos periódicos e mesmo de outras fontes escritas.
No final do ano de 1977, a região Oeste é assolada por outra forte estiagem.
De acordo com dados da Estação Meteorológica de Chapecó, a estiagem teve
início em dezembro do referido ano e estendeu-se por vários meses no decorrer de
1978. O documento elaborado pela Secretaria do Oeste intitulado “Síntese da
situação do Oeste com a Estiagem” mostra que “[...] a média normal de precipitação nos últimos 9 anos é de 178mm. Em dezembro de 1977 caiu para 78 mm e daí
em diante de forma constante até atingir índices totalmente negativos” 8. O que é
4

As 7 pragas de Concórdia. Jornal O Tempo, Concórdia, SC, 11 jun. 1950, p. 2.
Não chove, nem há luz. Jornal A Imprensa, Caçador, SC, 4 de set. 1951, p. 2.
6
Idem.
7
Idem, ibidem.
8
Problema da estiagem é tratada com carinho. Jornal Folha D‘Oeste, São Miguel D‘Oeste, 20
maio 1978, p. 4 e 8, Acervo BPESC.
5
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possível inferir através desses dados é que, no período entre 1968 e 1977, as
estiagens não foram tão prejudiciais. Em compensação, a estiagem de 1977/
1978 veio com muita força, como pode ser observado de acordo com a síntese
mencionada:
Atualmente a terra está totalmente ressequida, com lagos, açudes e rios completamente secos. As matas nativas também estão começando a secar, apresentando situação altamente favorável a incêndios, que têm ocorrido esporadicamente e que têm sido combatidos pelos bombeiros e pela própria população. No município de Campo Erê um incêndio atinge apreciável extensão de um pinhal nativo que não foi possível conter nem mesmo com a abertura de “aceiros” com 30 metros de largura.9

Um aspecto que chama a atenção na notícia é a grande extensão do
incêndio, que atingiu a floresta com araucárias, pois são poucas as fontes que
atribuem ao fogo a destruição de áreas de matas nativas.
A mesma reportagem alerta também que o abastecimento de água estava comprometido, pois, além do problema da vazão dos rios que compõem a
bacia hidrográfica da região por si só “[...] altamente eloquente para caracterizar a catastrófica situação. Além disso, a totalidade das pequenas fontes de
superfície que forneciam água para uso doméstico, e para consumo dos animais, estão secas” 10.
Desde então, as ocorrências de estiagem vêm mantendo destaque entre
os dados que envolvem desastres ambientais no Oeste catarinense. Entre 1980
e 2007 foram registrados 780 episódios de estiagem em Santa Catarina, com
maior incidência para a Mesorregião Oeste e destaque para os municípios:
Coronel Freitas, Itá, Tunápolis, Anchieta, Itapiranga, Anchieta, Maravilha,
Modelo, Presidente Castelo Branco, Concórdia e Romelândia (HERMANN,
2005, p. 08).
As estiagens com a constante intervenção humana vêm se agravando na
região. Assim, no início do século XXI, tem-se um grande número de estiagens, como por exemplo 2003/ 2004, 2007/ 2008 e, principalmente, em 2011/
2012. Essa última, quando houve a atuação do fenômeno La Niña, se constituiu numa das estiagens mais longas e prejudiciais já registradas em Santa
Catarina, levando um número recorde de municípios a decretar situação de
emergência no estado de Santa Catarina, e praticamente todos os municípios
da região Oeste sofreram prejuízos em grandes proporções.

9
10

Idem.
Idem.
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No início de janeiro de 2012, dados da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 11 apontavam para 85 municípios catarinenses, que abrigam 498 mil habitantes, afetados pela estiagem.
Os prejuízos acumulados pelo setor agropecuário, principalmente na produção de milho, soja, feijão e leite, ultrapassariam a casa dos R$ 700 milhões. 12 O
número de municípios catarinenses com situação de emergência decretada chegou a 151, com um total de afetados da ordem de 826.815 pessoas, num período de estiagem que se estendeu até julho de 2012.13
Apesar do grande número de enchentes e tragédias urbanas que recorrentemente atingem as regiões banhadas pelas bacias litorâneas de Santa Catarina,
normalmente é a Mesorregião Oeste Catarinense (Figura 2) “[...] que apresenta o
maior número de desastres naturais, isto é, 1.519 registros ao longo de 24 anos”
(HERRMANN, 2007, p. 146), arcando com a maioria dos desastres socioambientais do estado, mantendo em permanente risco os seus habitantes.

11

Estia gem já provocou prejuízo de R$ 777 m ilhões à agricultura catarinense. Epagri,
F lo ria n ó p o lis, 24 a bril 2012. D isp o n ível em : < h ttp :/ / w w w.e pa gri. sc. gov. br/
index.php?option= com_content&view= article&id= 3266:estiagem-ja-provocou-prejuizo-de-r777-milhoes-a-agricultura-catarinense&catid= 34:noticias-epagri&Itemid= 51> . Acesso em: 28
maio 2012.
12
Idem.
13
Municípios que decretaram situação de emergência por estiagem no período de 2011 e 2012.
Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, Florianópolis, 28 jun. 2012. Disponível em:
< h t t p :/ / w w w. d e fe sa civil. sc. gov. br / im a ge s/ st o r ie s/ D e cr e t o s/ E st ia ge m / J u n h o /
estiagem_85.pdf> . Acesso em: 29 jun. 2012.
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Figura 2: Desastres Naturais em SC (Janeiro a Abril de 2012).

Fonte: Instituto N acional de Pesquisas Espaciais (IM PE). D isponível em: < http:/ /
www.inpe.br/ crs/ geodesastres/ desastres6.php> . Acesso em: ago. 2012.

A estiagem como desastre ambiental
Entretanto, como destacado anteriormente, as estiagens estão sendo aqui
tratadas como desastres socioambientais. Desastres que são produzidos não
só por eventos climáticos, mas também pela conjugação de uma série de determinantes antrópicas.
Muitas dessas ações humanas vêm sendo praticadas como corolário de
políticas públicas carentes de um planejamento adequado, costumeiramente
direcionadas a facilitar a autorreprodução continuada do capital, cujas personificações hoje controlam de fato grande parte dos recursos hídricos do país
(ESPÍNDOLA, 2009). Por outro lado, práticas agrícolas predatórias, muitas
vezes “tradicionais”, mas que, ao serem associadas a aumentos de escala da
produção, alteram os regimes de regeneração ambiental, contribuindo para a
recorrência das estiagens, assim como as práticas ligadas aos interesses econô-
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micos do setor agroindustrial hegemônico, utilizando, muitas vezes, os pequenos produtores rurais.
Nesse sentido, as ações humanas, que são frutos de demandas socialmente determinadas, não podem ser separadas das questões ambientais, como
se o ambiente não fosse transformado e formatado pelo homem e como se esse
fosse um ser supranatural.
Dessa forma, a frequência e a intensidade cada vez maiores da ocorrência de estiagens no Oeste de Santa Catarina acabaram por desencadear novos
problemas para a sustentabilidade ambiental da região, que vão muito além
das consequências diretas da escassez hídrica.
Assim se dá, por exemplo, com a prospecção de águas subterrâneas para
o abastecimento animal e humano, agrícola e industrial. Observa-se, nos últimos anos, uma corrida pela perfuração de poços artesianos no Oeste de Santa
Catarina, realizada tanto por pequenos produtores como por agroindústrias e
grandes produtores, comprometendo as reservas de água do Sistema Aquífero
G uarani, do Sistema Aquífero Serra G eral e de outros sistemas fluviais subterrâneos por meio da contaminação e consumo não planejados desses recursos
hídricos.
O registro de estiagens no Oeste, assim como o de outros desastres ambientais, tem crescido em decorrência da ação antrópica, com o aumento da
população e a introdução de técnicas e utilizações dos solos voltadas para a
produção em grande escala. Entre as mudanças na paisagem que contribuem
para o recrudescimento das estiagens há que se destacar: aglomeração de edificações, impermeabilização do solo e poluição atmosférica nos ambientes
urbanos; compactação do solo, assoreamento dos rios, desmatamento e queimadas nas áreas rurais (KOBYAMA, 2006, p. 02).

Políticas ambientais públicas para o Oeste catarinense
Concomitantemente às questões sociais decorrentes da concentração e
intensificação da produção suína, os problemas ambientais intensificam-se e
se tornam evidentes. Assim, mesmo com a redução das linhas de crédito público, em decorrência da “Crise da D ívida Externa” e de seu corolário inflacionário, a partir de meados da década de 1990 o governo federal passou a
disponibilizar recursos dirigidos à minimização dos efeitos negativos da suinocultura ao ambiente por meio de um “Programa de Expansão da Suinocultura e Tratamento de seus Dejetos”, com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) (BNDES, 1994). Autores que anali-
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saram essa política de crédito público, Guivant & Miranda, 1999; Testa et al.,
1996, afirmam que seus resultados preservacionistas foram duvidosos e que
suas consequências sociais foram inócuas, pois a concentração territorial e a
especialização da produção ampliaram-se no período. Ao mesmo tempo, a
suinocultura camponesa, associada à agroindústria, ruía diante da especialização e do aumento de escala impostos pela lógica do capitalismo agroindustrial, agora regido pelas regras do mercado externo “globalizado”.
No entanto, todo esse processo contribuiu para o nascimento de organizações de classe regionais e inter-regionais, tais como sindicatos e associações
de agricultores, suinocultores e avicultores, que, pouco depois, passariam a
conquistar espaço de participação no planejamento e implementação das políticas públicas dirigidas à economia da região, nomeadamente naquelas associadas ao planejamento das ações frente às estiagens.
Em 2012, a estiagem recorrente atingiu tal nível, que obrigou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a remanejar os recursos federais do Programa “Caminhos do Desenvolvimento”, um desdobramento do Plano de Aceleração (PAC) – destinados originalmente a dirimir as consequências das desastrosas enchentes do vale do rio Itajaí-Açu –, para o uso na construção de infraestruturas preventivas contra as estiagens do Oeste catarinense.14 O projeto
inicial destinava recursos para o combate aos desastres climáticos de maneira
geral, sem especificar nenhuma de suas modalidades, mas R$ 141 milhões, dos
R$ 193 milhões em recursos projetados, tinham como destino implícito obras
dirigidas às enchentes do vale do rio Itajaí-Açu. Uma emenda ao projeto dividiu
os recursos de R$ 193 milhões entre os reservados às enchentes e os para a estiagem no Oeste, que serão geridos sob a coordenação da Defesa Civil, conjuntamente com a EPAGRI e a Secretaria de Estado de Agricultura. Um total de R$
60 milhões deverá ser dirigido ao combate à estiagem no interior do estado, com
a intenção de beneficiar cerca de 40 mil propriedades rurais da região.
Segundo a Secretaria de Agricultura, os recursos seriam destinados para
obras de armazenamento e remanejamento de recursos hídricos, tais como
cisternas e açudes, em parceria com os agricultores, assim como para investimentos nas redes de água e irrigação. 15

14

CAVALI, Janaína. SC terá R$ 193 milhões para prevenção à estiagem e enchentes. Diário
Catarinense, F lo ria n ó p o lis, 09 m a io 2012. D isp o n ível em : < h ttp :/ /
diariocatarinense.clicrbs.com .br/ sc/ geral/ noticia/ 2012/ 05/ sc-tera-r-193-m ilhoes-paraprevencao-a-estiagem-e-enchentes-3753742.html> . Acesso em: 21 jun. 2012.
15
Idem.
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A nova Secretaria de Defesa Civil (SDC) de Santa Catarina, criada em
2011, está elaborando um projeto baseado numa proposta de 2009, feita em
parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que prevê
555 intervenções visando amenizar os efeitos da estiagem na região Oeste.
Além do mais, a SDC, através da Diretoria de Resposta aos Desastres, tem
realizado um trabalho de atendimento que busca aproximar-se das áreas atingidas por meio de uma estrutura itinerante, que orienta as prefeituras de municípios atingidos e as Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) nas ações
a serem realizadas frente à estiagem. Essa diretoria itinerante foi encarregada,
no início de 2012, da entrega de materiais emergenciais, alocados por um Plano de Ação do Ministério da Integração orçado em R$ 6,8 milhões, tais como:
tanques de polietileno, água mineral em vasilhames de 5 litros, purificadores
de água e caminhões-pipa. 16
Todas essas medidas17 certamente ajudarão na compensação da ineficácia das políticas públicas em relação aos desastres socioambientais em Santa
Catarina até então estabelecidas. Especialmente aquelas relativas às estiagens
que se abatem sobre o Oeste catarinense, reafirmando uma importante mudança na direção e intensidade de tais ações, iniciada no começo da década
passada. É certo que ainda não há uma política de crédito adequada para minimizar as perdas dos agricultores, que chegaram à casa dos R$ 770 milhões
em decorrência da atual estiagem em Santa Catarina, conforme documentos
de avaliação de danos dos municípios atingidos18, mas também é certo que a
atenção dos poderes públicos em relação à reparação e à prevenção de prejuízos decorrentes de desastres ambientais atingiu outro patamar no caso do Oeste,
inclusive no que concerne às necessidades das classes menos favorecidas. Como
pode ser observado, a participação de entidades representativas no processo
de implementação das medidas públicas dirigidas às estiagens tem influído

16

A secretaria itinerante de combate à estiagem estará na Regional de Videira nesta quinta-feira
(26). Sítio da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, Florianópolis, 25 abril 2012.
D isponível em: < http:/ / www.defesacivil.sc.gov.br/ index.php?option= com_content&task=
view&id= 1824&Itemid= 1> . Acesso em: 21 jun. 2012.
17
Assim como aquelas previstas para aparelhar a região do vale do Itajaí-açu contra as recorrentes
enchentes, que passaram a ser providenciadas mais recentemente, para onde se dirigiram os
holofotes da mídia sobre a questão dos desastres.
18
CAVALI, Janaína. SC terá R$ 193 milhões para prevenção à estiagem e enchentes. Diário
Catarinense, F lo ria n ó p o lis, 09 m a io 2012. D isp o n ível em : < h ttp :/ /
diariocatarinense.clicrbs.com .br/ sc/ geral/ noticia/ 2012/ 05/ sc-tera-r-193-m ilhoes-paraprevencao-a-estiagem-e-enchentes-3753742.html> . Acesso em: 21 jun. 2012.
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em certa medida para que essas possam permitir a melhoria dos índices de
resiliência das populações mais atingidas.
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Vulnerabilidade, segregação espacial e risco:
o desplacamento da rocha e a percepção
dos moradores no Morro da Mariquinha
– Florianópolis (SC)
Luís Guilherme Fagundes
Marcos Aurélio Espíndola
Alfredo Ricardo Silva Lopes
Eunice Sueli Nodari

Em 13 de dezembro de 2011, o desplacamento de uma rocha de 200
toneladas mudou a rotina do centro de Florianópolis, capital do Estado de
Text
Santa Catarina. Até então, nunca havia
sido registrado um desastre dessa magnitude. Depois de fortes chuvas, a rocha separou-se da superfície do Morro da
Mariquinha, no complexo do Morro da Cruz, carregando casas e vidas até o
sopé do morro no centro da cidade.
A presente pesquisa utiliza a História Ambiental no intuito de olhar
para além da naturalização produzida pelas autoridades para explicar esse desastre. Dessa forma, o capítulo articula “novos” elementos para explicar esse
acontecimento denominado um desastre ambiental por agregar características
naturais, sociais, econômicas e culturais.
Assim como em muitas outras cidades do litoral brasileiro, a história da
ocupação territorial de Florianópolis (SC) apresentou um itinerário que redundou em degradação ambiental, segregação e exclusão socioespacial. A partir
da década de 1970, cresceu a ocupação irregular das encostas dos morros da
cidade com a disputa pelos melhores espaços da Ilha de Santa Catarina. As
classes economicamente dominantes ocuparam as áreas de baixadas, próximas do mar, e as classes menos favorecidas foram obrigadas a ocupar as encostas dos morros (MÜLLER, 2002).
A ocupação irregular colaborou para a degradação ambiental das encostas como uma relação de causa e efeito, onde os impactos ambientais dos
desastres, produzidos pela ocupação irregular de Áreas de Preservação Perma-
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nente, aquelas onde nenhum tipo de ocupação é permitido, são potencializados pela interação com o meio. Por mais que o início da ocupação das encostas seja posterior à produção de uma legislação que iniba essa prática, a gradativa ocupação das encostas não devia ter ocorrido.
Com base nas afirmações anteriores, torna-se pertinente debater a noção de risco na sociedade. Ulrich Beck, em “Sociedade de Risco” (2010), desenvolve o argumento que o risco se faz presente em todos os setores da sociedade globalizada atual. O autor define a sociedade de risco como aquela onde
a aceitação dos riscos é essencial para a produção de riqueza, diferente do
modelo social industrial em que o risco surgia como resultado da produção de
riqueza. Na sociedade de risco, a incerteza ofusca até mesmo o “progresso”
científico-tecnológico: “eles (os riscos) já não podem mais ser limitados geograficamente ou em função de grupos específicos” (BECK, 2010, p. 16).
A universalização do risco, definida por Beck, precisa ser relacionada
ao momento em que o sociólogo produz sua obra. O livro foi publicado inicialmente em 1986, logo após o acidente nuclear de Chernobyl. Nesse contexto, o debate sobre a questão energética e a possível guerra nuclear de proporções globais marcaram a noção de risco de Beck.
Outro conceito importante é a segregação socioespacial, definida como
sendo uma “área caracterizada pela individualidade física e cultural. Seria ela
resultante do processo de competição impessoal que geraria espaços de dominação dos diferentes grupos sociais, replicando ao nível da cidade processos
que ocorrem no mundo vegetal” (CORRÊA, 1993).
Em relação ao foco de análise, observa-se que, de forma geral, a ocupação das encostas foi efetivada pelas populações menos favorecidas. Entretanto
não se deve imaginar que não existem moradias de alto valor situadas nas
áreas íngremes. A lógica da segregação também foi pressionando comunidades marítimas (pescadores e demais trabalhadores ligados às atividades extrativistas) do seu lócus original, desterritorializando/ reterritorializando-as metodicamente, introduzindo “paraísos” turísticos em seu lugar.
No intuito de produzir uma compreensão mais ampliada do acontecimento, este capítulo também se vale das lembranças daqueles que vivenciaram o desastre e também perderam familiares no ocorrido. Dentro dessa perspectiva, a história oral possibilita a constituição de novas fontes para o estudo
da História Contemporânea, em que as possibilidades de interpretação do passado são ampliadas através das narrativas dos entrevistados (ALBERTI, 2006,
p. 155).
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As encostas do Maciço foram ocupadas de maneira desorganizada, primeiramente por escravos ou libertos, no final do século XIX e início do XX
(PIMENTA; PIMENTA, 2011, p. 5) e, mais tarde, por trabalhadores vindos
das mais diversas regiões do estado, constituindo-se, desde o início dessa ocupação territorial, em verdadeiros guetos que segregaram a população que ali
passava a residir, formando áreas sob permanente risco de desastres socioambientais (MACHADO, 2004, p. 124).
Dessa forma, nas encostas dos morros de Florianópolis foi se estabelecendo uma segunda cidade, apartada daquela moderna/ modernizada para as
classes dominantes, uma cidade estigmatizada pela cidade: o Maciço Central
de Florianópolis. Entretanto, por meio das memórias de infância e adolescência dos entrevistados, pode-se entender que, entre os anos de 1970 e 1980,
nota-se que a ocupação no Morro da Mariquinha era muito menor do que a de
hoje: “Esse nosso morro aqui nunca foi assim, nunca teve esse povo todo” 1.
Segundo os moradores, grande parte do morro ainda era desabitada, havendo
regiões inclusive de pasto, onde eram criados alguns animais; as ruas não eram
calçadas, ou asfaltadas como atualmente, e o número de casas era reduzido,
sendo a maioria dos moradores da própria cidade de Florianópolis.
Encravado no centro geográfico da região da cidade, o Maciço do Morro da Cruz 2 Florianópolis (Figura nº 2) é a região onde a segregação socioespacial tornou-se mais evidente. O Morro da Mariquinha é uma das localidades de encosta que compõem esse complexo suburbano 3, tendo, por uma série
de fatores que se revelarão adiante, despertado interesse a ponto de tornar-se o
objeto exemplar que este artigo utiliza para mostrar como as transformações
nas características do ambiente interferem na produção de desastres.
1

NUNES, Adelina de Oliveira. Entrevista concedida a Marcos Aurélio Espíndola e Alfredo
Ricardo Silva Lopes. Florianópolis, 23 maio 2012. 2012. Acervo Laboratório de Imigração,
Migração e História Ambiental (LABIMHA).
2
O Maciço Central de Florianópolis possuía no ano de 2004 uma população de 25 mil pessoas,
distribuídas em 16 comunidades: Alto Caeira, Angelo Laporta, José Boiteux, Laudelino Cruz
Lemos, Monte Serrat, Morro da Mariquinha, M. da Penitenciária, M. da Queimada, M. do 25,
M . do Céu, M. do Horácio, M. do Mocotó, M. do Tico Tico, Santa Clara, Serrinha e Vila
Santa Vitória (SAITO, 2011, p. 31).
3
As localidades do Maciço Central apresentam características infraestruturais que permitem
classificá-las como suburbanas, já que não dispõem da maioria dos dispositivos urbanos, tais
como: canalização e tratamento de esgoto, irregularidade na ocupação da terra, abastecimento
de água (PIMENTA et al., 2011). O Maciço Central também é considerado, segundo o microzoneamento do Plano Diretor do Município-Sede de Florianópolis, como Área de Restrição
G eogólica (ARG ), tendo Área de Preservação Permanente (APP), Área de Preservação com
Uso Limitado (APL) e Áreas Residenciais Predominantes (ARP-O) (Florianópolis, 1998).
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Figura 1: Mapa do Morro da Mariquinha.

Fonte: SAITO, Silvia Midori. Dimensão socioambiental na gestão de risco dos assentamentos precários do Maciço do Morro da Cruz, Florianópolis – SC. Florianópolis, SC, 2011. 253 p. Tese
(Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Programa de Pós-G raduação em G eografia, Florianópolis, 2011, p. 32.
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O Maciço Central da cidade de Florianópolis foi classificado por Tomazzoli et al. (2002) como um bloco rochoso alongado, levemente sinuoso, com
direção geral N10º-20ºE. O ponto mais elevado está localizado no Morro da
Cruz com 285m. O granito presente na área é do tipo Ilha e predomina sobre
as duas outras unidades. O solo proveniente de sua alteração desenvolve uma
textura argilo-arenosa. Já a área do Morro da Mariquinha está inscrita em
uma das três unidades litológicas que, segundo Scheibe (2002), são granitos,
riólitos e diques de diabásio. Deve-se ressaltar que as áreas de contato entre o
diabásio e o granito, conforme Machado (2004, p. 124), são favoráveis a se
constituir em áreas de risco.
A história do povoamento das encostas do Morro da Mariquinha não se
diferencia dos demais processos de ocupação territorial dos morros de Florianópolis, como resumido anteriormente. No entanto, até pouco tempo atrás, a
localidade diferenciava-se das demais por ser um “lugar sossegado”, com baixos índices de violência e a ausência de grupos ligados ao tráfico de entorpecentes. Na atualidade, essa situação já não mais ocorre. A criminalidade e a
violência recrudesceram nos morros com o desdobramento da exclusão ocasionada pela introdução do projeto de transformar a Ilha de Santa Catarina em
um polo turístico (PIMENTA; PIMENTA, 2011).
Essa mudança pode ser igualmente observada sob a égide da ocupação
territorial por meio da nítida diferença entre a parte mais baixa e as encostas
mais íngremes e altas. A primeira tem povoamento mais antigo, apresenta
maiores níveis de inclusão social, é mais pacata e apresenta alguma infraestrutura; já a parte alta, ocupada nas últimas três décadas, não tem rede de água e
esgoto, não conta com serviços de transporte, de coleta de lixo, nem de pavimentação, é constituída por ruelas que formam verdadeiros labirintos, onde a
violência e o tráfico se instalaram, longe dos olhos do poder público, para
desgosto dos antigos moradores da parte baixa.
Na parte mais escarpada, esses problemas se agravam (sendo que a linha de ônibus não chega até lá) e somam-se às más condições topográficas
que transformam o local numa área de risco 4 para desastres socioambientais.
Sempre que ocorrem precipitações pluviométricas um pouco mais intensas, os
moradores do alto da Mariquinha se veem em meio ao risco de desastre e ao
medo de perder seus bens e residências.

4

Áreas de risco são áreas consideradas impróprias para o estabelecimento humano em função
do risco à vida humana por vulnerabilidade natural ou antrópica.
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Os moradores descrevem que os primeiros desastres começaram a ocorrer na década de 1990; antes disso “não existia deslizamento nenhum” 5. Ainda assim, nessa década, eram pequenos deslizamentos, com alguns danos materiais, mas nenhum com perdas humanas:
Assim o primeiro que houve faz uns 20 anos atrás, [...] inclusive foi em fevereiro. Depois de lá pra cá, os desastres foram pequenos.... os desastres que
teve pequenos aqui, foram deslizamentos de terra. Porque o que acontece,
como o morro é tudo em desnível, eles tiram pedras... o pessoal desbarranca, não
fazem uma contenção. 6 (G rifos nossos).

Nota-se que Marcelo considera dois fatores para a causa dos deslizamentos: a declividade da área e a ação humana sobre o meio, respectivamente
representadas na fala dele pelas expressões “o morro é tudo em desnível” e “o
pessoal desbarranca”. Esse trecho vai ao encontro da ideia de que fatores naturais (como declividade do terreno, excesso de precipitação, etc.) explicam a
frequência de deslizamentos e enxurradas. No entanto, modificações relacionadas à urbanização inadequada (impermeabilização do solo, canalização de
córregos e assoreamento de canais) intensificam a gravidade desses fenômenos (AFONSO, 2012, p. 2).
No passado, o poder público municipal não teve preocupações em dirigir ao Morro da Mariquinha políticas públicas que visassem à construção de
um ambiente digno e seguro. A partir de 1997, observa-se que uma gama de
políticas públicas foi direcionada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis
para área do morro. Entretanto, de acordo com Machado, deve-se ressaltar
que tais medidas não tinham o objetivo de transformar a realidade social das
pessoas, mas, sim, simplesmente catalogar as áreas de risco para futuras ações
do poder público (MACHADO, 2004).
Ocasionalmente, o risco transubstancia-se em desastre. Foi o que aconteceu recentemente, em 13 de dezembro de 2011, quando uma rocha de 200 toneladas deslizou e destruiu três casas, danificando outras três e um lava-jato, inutilizando seis veículos que lá estavam, além de matar a moradora de uma das
casas destruídas.7 Segundo os geólogos que acorreram ao local após o aconteci5

FERREIRA, Marcelo. Entrevista concedida a Marcos Aurélio Espíndola e Alfredo Ricardo
Silva Lopes. Florianópolis, 6 jun. 2012. Acervo Laboratório de Imigração, Migração e História
Ambiental (LABIMHA).
6
Idem.
7
PEDRA de 200 t desaba, destrói casas e mata mulher em SC. Notícias Terra. Florianópolis, 13
dez. 2011. D isponível em: < http:/ / noticias.terra.com.br/ brasil/ noticias/ 0, O I5516807EI8139,00-pedra+ de+ t+ desaba+ destroi+ casas + e+ mata+ mulher+ em+ SC.html> . Acesso em:
15 fev. 2012.
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mento, constataram ser uma área de risco permanente, já que a “chuva que caiu
não foi tão forte e causou tudo isso. Essa é uma região em permanente estado de
risco’, disse o geólogo Rodrigo Sato, da Defesa Civil de Santa Catarina” 8.
Quando os moradores eram indagados sobre a causa do desastre, a resposta foi unânime. Dona Adelina explica como a chuva foi transformada em
desastre:
Foi infiltração. Porque aquilo ali foi assim, aqui nessa parte ali que tem um
coisinha de água [...], aquilo ali vocês precisam ver a aguarada que corria
ali, era uma barulhada, que quando chovia a gente não dormia, da barulhada que caia numa pedra lá em baixo a água. De repente a prefeitura andou
fazendo umas coisa assim, pelos portão, pelos quintal, aquela água desapareceu, é água, é esgoto, é tudo né. Ai o irmão da Vera, que mora naquela
casa ali na frente, ele foi na prefeitura e perguntou onde é que tava aquela
água, só que eles nunca davam explicação pra ele. A água estava aonde?
Infiltrada de baixo dessas coisas tudo ai. E o que que aconteceu? Se infiltrou
no meio daquelas pedra e caiu tudo. 9

A moradora também atribui o desastre ao excesso de água que corria
por entre a rocha, causando o desgaste que provocou o desplacamento. Porém
ela chama atenção para outra possível causa, que seria uma série de detonações de rocha feitas para a construção de um muro de contenção, obra essa
contemplada pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do G overno Federal, como descrito neste trecho: “eles estouraram as dinamites, as casa
estrondavam tudo, aí ajudou um pouco eu acho. Foi aonde foi rachando tudo,
né!”. 10 Em outro momento, ela relaciona as detonações à instabilidade do terreno: “aí botaram um monte de dinamite que não era pra botar, destruíram
um monte de coisa aí, e isso tudo aí é por causa disso oh! Era tudo fraco” 11.
Para o presidente da Associação de Moradores do Morro da Mariquinha, Marcelo Ferreira, a utilização de dinamite para a explosão de rochas dessa obra foi o fator preponderante para o desastre ambiental de dezembro do
ano passado. Ele confessa ter um documento escrito que prova a liberação do
Exército para a utilização de duas toneladas de dinamite para a obra do muro
de contenção, o que é proibido, visto que a área é considerada de risco. Em
uma reunião no Ministério Público, ele questiona os responsáveis da obra a
respeito desse fato:

8

Idem.
NUNES, op. cit.
10
Idem.
11
Idem.
9
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Eles não esperavam que eu realmente ia colocar a dinamite, e que eu tinha o
documento comprovando as duas toneladas de dinamite. Eles começaram
dizendo que jogaram um pouquinho de pólvora pra fazer... queimar aquela
pedra. Beleza, mas pólvora é uma coisa, a dinamite gel já é outra completamente diferente. Então não existia dinamite, então fecho. E como era feito?
“Não a gente usava um pouquinho de pólvora e ...” Aí eu cheguei pra doutora Sonia, “doutora Sonia, eu tenho liberado do Exército duas toneladas de
dinamite gel, que é a dinamite que os caixeiro usam pra explodir banco”. Aí
o engenheiro pirou o cabeção, ele não sabia o que ia responder e ficou por
isso.12

Quando foi perguntada qual a causa do “desplacamento”, Marcelo afirmou: “A minha, não só a minha, acho que é unanimidade isso, toda a comunidade refere sem dúvida nenhuma as explosões de dinamite” 13.
Em momento algum, as instituições responsáveis em prestar socorro e
apurar o desastre destacaram causas além das naturais para explicar o desplacamento. A Defesa Civil de Florianópolis explicou que o ocorrido é um fenômeno raro e, para explicar a falta de monitoramento do Morro da Mariquinha, enfatizou: “O local do incidente não era considerado uma área de risco,
embora toda a região do Maciço sempre mereça atenção” 14. A contradição
presente na própria afirmação marca uma realidade das políticas públicas em
relação aos desastres, em que normalmente um local só se torna área de risco
diante dos olhos do poder público depois de ali ter ocorrido algum desastre.
Ações substanciais por parte do poder público raramente são tomadas após
estudos de mapeamento de risco sem a ocorrência de desastres.
A prefeitura decidiu desocupar vinte casas dentro do perímetro do desastre e prometeu tomar medidas para abrigar os moradores, mas nada fez no
sentido de investigar as causas e providenciar soluções para que a região deixe
de representar risco para esses. 15

12

FERREIRA, op. cit.
Idem.
14
DESLIZAMENTO de pedra no Morro da Mariquinha é considerado um “fenômeno raro”.
Defesa Civil. Florianópolis, 15 dez. 2011. Disponível em: < http:/ / portal.pmf.sc.gov.br/ entidades/ defesacivil/ ?pagina= notpagina&menu= 3&noti= 5876> . Acesso em: 15 fev. 2012.
15
PREFEITURA Municipal de Florianópolis esclarece sobre desabamento no Morro da Mariqu in h a . Portal da Ilha. F lo ria n ó p o lis, 14 d ez . 2011. D isp o n ível em : < h ttp :/ /
www.portaldailha.com.br/ noticias/ lernoticia.php?id= 10718> . Acesso em: 15 fev. 2012.
13
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Figura 2, 3 e 4: Desastre no Morro da Mariquinha ocorrido em 13 de dezembro de 2011.

Fonte: Acervo do Projeto Desastres Ambientais e Políticas Públicas em Santa Catarina.
Fotos: Marcos A. Espíndola.

O acontecimento demonstra, de forma cabal, o efetivo caráter paliativo
das políticas públicas da Prefeitura de Florianópolis no sentido de evitar desastres socioambientais nas áreas de proteção ambiental ocupadas pela população carente.
Por outro lado, existem dispositivos institucionais que têm outra perspectiva em relação a essa população que vive sob risco constante, que aliam
iniciativas ao esforço das associações, conselhos comunitários, como o Centro
de Educação Infantil (CEI) Cristo Redentor do Morro da Mariquinha e o Fórum do Maciço Central. É importante dar destaque ao trabalho dessa creche, que estabelece um componente curricular para seus educandos e por
consequência para a sua comunidade temas que visam à luta pela preservação
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e regeneração ambiental da localidade, principalmente da Área de Preservação Ambiental na parte mais alta do morro, que foi em grande parte tomada
pela ocupação territorial dos últimos anos, o qual acabou por formar um contingente populacional que é literalmente ignorado pelo Plano Diretor da prefeitura, já que essa população reside na Área de Preservação. Durante um curto período, a creche conseguiu mobilizar a população do morro em torno de
projetos ambientais, como o mutirão que construiu o Parque do CEI.16
Outro exemplo a ser citado são as ações da Universidade Federal de
Santa Catarina, cujos Laboratórios de Análise da Qualidade Ambiental
(LAAM) e de História, Cultura e Desenho da Cidade (CIDADHIS), vinculados à pós-graduação em G eografia da UFSC, acolheram o convite do Fórum
do Maciço Central para colaborar na elaboração de um plano de ocupação da
área do Maciço Central. O objetivo foi estabelecer um Plano Comunitário de
Urbanização e Preservação do Maciço Central de Florianópolis17, o que permitirá constituir limites à ocupação da área, proporcionando à sua população
organizada exercer a cidadania, tornando-a apta a negociar em pé de igualdade com o poder público, exigindo dele políticas públicas que lhes propiciem
melhor qualidade de vida e permitam uma maior resilência quando a comunidade precisar enfrentar desastres socioambientais.
Dessa forma, pode-se afirmar que as políticas públicas praticadas pela
Prefeitura de Florianópolis têm o duplo intuito de reproduzir a exclusão social
até o limite do suportável e de favorecer o capital imobiliário, submetendo a
gestão ambiental a seus desígnios.
As fortes chuvas de novembro de 2011 também produziram estragos
por todo o estado de Santa Catarina, mas os desastres não podem ser observados como acontecimentos naturais; é a interação entre ambiente e seres humanos que produz as situações de risco, que podem, ou não, gerar os desastres.
No caso do Morro da Mariquinha, um conjunto de variáveis produziu uma
equação que teve como resultado o desastre: a ocupação irregular, o desmatamento, a intensa pluviosidade, a ocupação desordenada (que altera o fluxo
das águas da chuva), a segregação socioespacial, a falta de políticas públicas

16

Maiores detalhes sobre o trabalho do CEI Cristo Redentor podem ser encontrados em Machado (2004, p.132).
17
Plano Comunitário de Urbanização e Preservação do Maciço do Central de Florianópolis.
Simpósio o Maciço Central de Florianópolis. Trabalhos de extensão e pesquisa da UFSC junto às comunidades do Maciço Central do Morro da Cruz. UFSC. Florianópolis, 2002. Disponível em: < http:/ / www.laam.cfh.ufsc.br/ macico/ resumos.htm> . Acesso em: 15 fev. 2012.
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para remoção das pessoas da área de risco e a caracterização geológica originaram o desplacamento da “pedra” de 200 toneladas.
Com base nos pressupostos da História Ambiental sobre a interação
seres humanos/ natureza, deve-se salientar que, apesar da pressão produzida
pela segregação socioespacial, os indivíduos não podem ser vistos simplesmente como vítimas na sua relação com o meio ambiente. A ocupação irregular de áreas de preservação é um problema que deve ser encarado pelas
autoridades e pelos moradores, ainda mais quando a preservação é preponderante para que as vulnerabilidades que cercam o caso não sejam potencializadas.
O acontecimento de 13 de dezembro de 2011 foi único na história da
capital de Santa Catarina. Alguns outros deslizamentos chegaram a ocorrer
no passado, mas nenhuma outra rocha com mais de 200 toneladas desceu o
morro e chegou ao centro da cidade. Entretanto o fenômeno da precipitação
concentrada – a chuva esperada para o mês inteiro de dezembro chegou em
um só dia – tende a ser uma constante na formação de deslizamentos em
todo o território catarinense.
A excepcionalidade do desplacamento é inegável no caso do Morro da
Mariquinha. Contudo, ao analisar os elementos que interagiram na produção do desastre, pode-se perceber que não há nada de novo ou excepcional
na ligação entre a ocupação das áreas de preservação nas encostas dos morros, que é realizada pela pressão da segregação espacial nas grandes cidades
brasileiras.
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O drama de um desastre cultivado:
a agricultura nas margens da
Lagoa de Sombrio (SC)1
Alfredo Ricardo Silva Lopes
Eunice Sueli Nodari

O presente trabalho tem por objetivo historicizar as implementações agrícolas realizadas nas margens da Lagoa de Sombrio, no extremo sul de Santa
Catarina, entre 1960 e 2010. Nesse contexto, um conjunto de interações é responsável pela degradação do manancial: retilinização dos canais de escoamento; agricultura; despejo de esgoto doméstico e hospitalar; disseminação
da Brachiaria radicans Napper, cuja raiz produz ilhas de sedimentação nas margens e interior da lagoa. Esta publicação focaliza a ação da agricultura como
um dos fatores que contribuíram para a transformação das características naturais do meio.
Nesse sentido, a degradação ambiental que atinge a Lagoa de Sombrio
poderia ser entendida como um desastre? Certamente. O antropólogo Anthony
Oliver-Smith esclarece que uma multiplicidade de acontecimentos pode ser
enquadrada na categoria de análise “desastre”, entretanto alguns elementos
são centrais para categorização e compreensão dos mesmos. Existe uma variabilidade externa de acontecimentos que podem ser entendidos como desastre,
que vão de fenômenos tidos como naturais a eventos gerados puramente pela
tecnologia. O tempo de duração também pode ser entendido de várias formas,
desde desastres com impactos imediatos, como tornados, a desastres de contato
prolongado, como exposição a toxinas (OLIVER-SMITH, 1999, p. 20).

1

Este capítulo faz parte das discussões trazidas pela dissertação de mestrado “A Lagoa do Sombrio Corre que Desaparece”: uma história ambiental da degradação e o atual debate sobre a
preservação da Lagoa de Sombrio, defendida no Programa de Pós-G raduação em História da
UFSC, sob a orientação da Profª Drª Eunice Sueli Nodari. Esta publicação está vinculada ao
Projeto de Pesquisa: “Meio ambiente e saúde: o processo histórico do uso de agrotóxicos em
Santa Catarina“. Trabalho anteriormente publicado nos Anais do XXVI Simpósio Nacional de
História, realizado em São Paulo em 2011.
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Uma das preocupações centrais da História Ambiental está na fuga das
delimitações espaciais políticas. A busca pelas fronteiras físicas dos territórios
serve de ferramenta para evitar a naturalização dessas delimitações políticas.
A presente análise ainda busca transgredir as tais fronteiras, a fim de “[...]
revelar a dimensão regional da pesquisa, corrigir e reafirmar pretensões iniciais
e desvendar conexões até então não pensadas” (SILVA; LINHARES, 1995, p.
15). Ao definir inicialmente um corpo de água como recorte espacial, as questões fronteiriças tornam-se mais complexas, pois, como ocorreu na Lagoa de
Sombrio, as margens são móveis, bem como sua área de influência. Isso sucede tanto por ações antrópicas como por causas ambientais. Consecutivamente, com a transformação de fronteiras e a movimentação das margens, novas
formas de relação com o mundo natural se efetivam.
A bacia do rio Mampituba situa-se entre dois estados: Rio G rande do
Sul e Santa Catarina. O manancial é compartilhado entre os dois estados, o
que ressalta as semelhanças no relevo e na hidrografia; logo o desenvolvimento das práticas agrícolas foi semelhante nos dois lados do rio. Segundo Holn
(2008, p. 30), “a área total da bacia é de 1.940 km², sendo 37% (712 km²) no
Rio G rande do Sul e 63% (1.228 km²) em Santa Catarina”. A bacia alcança
atualmente total ou parcialmente 18 municípios, sendo que 10 estão do lado
catarinense e 8 no rio-grandense.
Uma fonte que muito auxilia nas caracterizações sobre a Lagoa de Sombrio são os relatórios para análise ambiental do corpo d’água. Esses estudos
possuem tanto informações referentes às peculiaridades como aos atuais níveis de poluição, salinização e diminuição da lâmina d’água. Entretanto é necessário salientar que os dados presentes nos relatórios são dados atuais, servindo apenas como indicativos das transformações ocorridas no corpo d’água.
A Lagoa de Sombrio abrange uma área de 51,17 Km², tendo como perímetro 50,46 Km e comprimento máximo de 16.700m. Seu volume integrado a
partir de 8 seções é de 28.979.400 m3. Na lagoa encontram-se profundidades de até 2m, sendo sua profundidade modal igual a 0,90m, já a declividade média da lagoa é de 0,05%. Sendo que seu centro geográfico está localizado nas coordenadas N= 6.770.950m e E = 626.623m (UNISUL, 2005, p.
15-16).

No tocante às dimensões da lagoa, é necessário salientar que a mesma
possui dois corpos, que podem ser divididos pela estreita passagem, também
conhecida como “travessio”, que existe nas proximidades da divisa quádrupla
entre os municípios de Santa do Sul, Baln. G aivota, Passo de Torres e São
João do Sul. O corpo norte possui, atualmente, a partir das constatações do
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Relatório da UNISUL, um comprimento de 10.550m e largura de 4.550m, já
o corpo sul tem um comprimento de 6.150m e largura de 4.270m. Os índices
pluviométricos, o relevo, a hidrografia que se aplicam à bacia do Mampituba
também se aplicam à lagoa; logicamente não há necessidade de repeti-los.
Como ponto-chave para a industrialização local, Leila Maria Vasquez
Beltrão em “A Industrialização em Sombrio/ SC: Gênese e evolução” (2001)
apropria-se da análise sobre a pequena produção mercantil e a industrialização
das áreas coloniais do sul brasileiro de Armen Mamigonian. Nessa perspectiva,
afirma que, apesar de vinculada ao polo dinâmico nacional (São Paulo),
a industrialização no sul desenvolveu centros com dinamismo próprio. Aqui
[em Sombrio] a pequena produção mercantil de origem agrária, aliada ao
pequeno capital comercial, a experiência artesanal, a presença de operários
de origem européia e uma divisão social do trabalho forneceu as bases para
uma evolução [industrial] (BELTRÃO, 2001, p. 2).

As explicações de Beltrão sobre a entrada do município na conjuntura
industrial capitalista, apesar de devidamente acertadas, perdem de vista um fator preponderante: a influência do meio na incipiente industrialização da segunda metade de século XX. Não se trata de afirmar um determinismo do meio
ou, até mesmo, exclusiva dependência da indústria da matéria-prima local, mas
de levar em consideração que o tipo de produção e os meios para transporte de
mercadorias estavam diretamente relacionados às condições que o meio oferecia e ao resultado do envolvimento das culturas luso-descendente e indígena.
Dessa forma, serve como marco a construção da BR-101(início da década de 1970) tanto para conferir mobilidade e potencializar a ocupação do
território como para escoamento de produtos a outras regiões. Pois a circulação de mercadorias em âmbito regional ocorria por meio lacustre até o final da
década de 1960. O envio da extração de madeira e dos produtos cerâmicos
também se dava via Lagoa de Sombrio; lanchas maiores desaguavam a produção no porto gaúcho. Já a comunicação com o porto de Laguna, para escoamento principalmente da farinha de mandioca, ocorria por carretas de bois
(BELTRÃO, 2001, p. 54).
Com a mudança do escoadouro econômico, a lagoa paulatinamente perdeu importância e visibilidade para grande parte da população local. Ainda
durante a década de 1970, foi criado um canal entre a Lagoa do Caverá (pertencente aos municípios de Araranguá e Sombrio) e a Lagoa de Sombrio; a
ligação entre as duas lagoas já existia, mas era sinuosa. No mesmo projeto, a
ligação da Lagoa de Sombrio com o rio Mampituba, que também era sinuosa,
foi aberta entre 1957 e 1978 (SCHEIBE; PELLERIN, 1997, p. 119). Com a

198

Desastres Socioambientais em Santa Catarina

efetivação desse projeto, a vazão de água aumentou, a lâmina d’água da lagoa
diminuiu e, sucessivamente, cresceram as terras utilizáveis para a agricultura.
Entretanto, nas entrevistas realizadas por G ustavo Rotta Camargo e
Alfredo Ricardo Silva Lopes com atuais pescadores da lagoa, na produção do
vídeo-documentário “Lagoa de Sombrio: Seu povo fala” (2009) surgiu mais
uma questão que, segundo o entrevistado Pedro China, poucos levam em consideração. É a extração da turfa na região norte da Lagoa do Caverá; ela seria
utilizada inicialmente na combustão dos fornos de olarias na região de Criciúma. A turfa é um combustível orgânico rico em restos vegetais. Segundo o
pescador, os caminhos retilíneos produzidos para aumentar a velocidade da
água em direção ao rio Mampituba e, posteriormente, ao mar foram criados
para secar a zona turfeira. Não existem indícios de que os dois processos, a
rizicultura e extração da turfa, tenham sido realizados em conjunto, mas a
ação sistêmica contribuiu enormemente para a degradação da lagoa.
Um fator importante de degradação da Lagoa de Sombrio é diretamente relacionado com a industrialização e crescimento do município de Sombrio. O esgoto doméstico e os resíduos sólidos da cidade até o ano de 2008
eram jogados em sua totalidade na lagoa; a situação vem se tornando mais
grave, pois de 1996 até 2002 a população do município aumentou quase 10%
(UNISUL, 2005, p. 72).
O processo tardio de industrialização do município de Sombrio repercutiu de várias formas sobre o setor primário. Leila Beltrão avalia a participação da População Economicamente Ativa de 1970 a 1991: o setor primário sai
de uma contribuição de 68,3% para 24,1, respectivamente (BELTRÃO, 2001,
p. 74). Na conjuntura de crescimento industrial eclodiu uma migração das
regiões rurais do município para a formação de zonas periféricas na cidade;
quadros como esse são um dos reflexos da redução da participação do setor
primário. Outro ponto importante conectado à população da zona rural, mais
precisamente aqueles fixados às margens da lagoa, é que com a degradação da
Lagoa de Sombrio a possibilidade de subsistência, mesmo tendo ciência da
natureza policultora das propriedades, é drasticamente ameaçada. Ambos os
fatores possuem ainda uma natureza interativa, que potencializa a concentração populacional no ambiente urbano do município.
A pesca, componente indispensável para a manutenção das populações
tradicionais, encontra diversos problemas. A falta de peixes também ocorre
em virtude da pesca predatória, quando pescadores não credenciados nas colônias de pesca, além de utilizar redes proibidas para peixes menores, não respeitam o período em que a pesca deve ser interrompida. A necessidade de

199

LOPES, A. R. S.; NODARI, E. S. • O drama de um desastre cultivado

fiscalização está presente na fala do Sr. Pedro China, morador do Morro dos
Macacos; ele afirma que, no passado, os “pescadores tiravam da lagoa só o
que precisavam, mas hoje é diferente, eles [os pescadores de fora] vêm com
malha fininha e levam tudo”(SILVA LOPES, 2009, p. 10). O choque dos modos de vida influenciados pelas transformações econômicas, como essa apontada pelo entrevistado, já foi analisado por outros pesquisadores. Em Pescadores da Modernagem (2007), Wellington Castellucci Júnior trata das transformações culturais, do trabalho e da memória em Tairu-BA. Na obra, a “modernagem”, forma com que os pescadores locais tratam a modernidade, é retratada como desfiguradora das tradições e costumes.
Durante o levantamento de dados do presente trabalho, nas conversas
informais e até mesmo nos pronunciamentos das autoridades locais, quando
se trata de agricultura às margens da lagoa, majoritariamente se fala apenas dos
rizicultores. Esse fato tem suas prováveis causas nos embates midiatizados a
partir de 2005 com a publicação do Estudo de Impacto Ambiental realizado
pela empresa Júnior do curso de Engenharia Ambiental da UNISUL campus
Palhoça. Entretanto, as interações relacionadas à agricultura nesse manancial
possuem características que ficam evidentes em cada momento de sua história.
Por isso cabe aqui tratar das interações agrícolas não como uma ordem
crescente, onde sempre foi buscado o lucro. Vale lembrar que, antes da construção
da BR-101 e antes mesmo do pisoteio do gado ter lapidado as primeiras estradas,
a segurança alimentar do luso-brasileiro era pautada na diversificação dentro de
uma pequena margem de produtos. Dessa forma, antes de trabalhar com uma
historicização da agricultura, é necessário ter em mente que em cada conjuntura
a agricultura desempenhou papéis diferentes na subsistência humana.
Segundo Mazoyer e Roudart, a Revolução Agrícola Contemporânea teve
seu início no decorrer da primeira metade do século XX, mas foi só a partir de
1950 que conseguiu progredir vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países em desenvolvimento. Entre suas características estão a elevada motorização-mecanização, a seleção de variedades de plantas e de raças de animais com forte potencial de rendimento, ampla utilização de
fertilizantes, dos alimentos concentrados para o gado e produtos de tratamento
das plantas e animais domésticos (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 27).
Afirmam que no encalço do desenvolvimento agrícola veio a queda dos
preços dos produtos, pois o equivalente-cereal2 chegou atualmente à produti2

Quantidade de cereais que possuem o mesmo valor calórico do que a produção agrícola considerada durante um ano.
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vidade bruta de 2.000.000kg (200 hectares x 10.000 kg) por trabalhador. Sendo assim, os ganhos de produtividade foram tão rápidos e tão elevados durante a Revolução Verde, que ultrapassaram os da indústria e do setor de serviços.
A forte queda nos preços dos produtos bloqueou o desenvolvimento dos estabelecimentos agrícolas menos favorecidos; tal processo forneceu para os grandes centros industriais o contingente populacional que não encontrou mais no
meio rural condições para a sobrevivência.
Os autores ainda afirmam que:
Ainda nos países em desenvolvimento, a partir dos anos 1960, a revolução
verde, uma variante da revolução agrícola desprovida de motorização-mecanização, desenvolveu-se muito mais amplamente. Baseada na seleção de
variedades com bom rendimento potencial de arroz, milho, trigo, soja e outras grandes culturas de exportação, baseada também numa ampla utilização de fertilizantes químicos, dos produtos de tratamento e, eventualmente,
em um eficaz controle da água de irrigação e da drenagem, a revolução
verde foi adaptada pelos agricultores que eram capazes de adquirir esses
novos meios de produção e nas regiões favorecidas, onde era possível rentabilizá-los (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 28).

Em tal contexto se amparam as problematizações deste trabalho no tocante ao universo da agricultura além da degradação ambiental; o modelo
agrícola (originário das revoluções contemporâneas) competiu com uma agricultura tradicional, incapaz de nivelar sua produção ao modelo mais recente.
O arroz foi transformado em um alimento de primeira necessidade tanto
na região estudada como em boa parte do planeta. Uma gramínea originária
das regiões secas adaptou-se muito bem ao ambientes semiaquáticos, o que
assegurou um alto rendimento e o seu destino. Mas uma característica revela ainda a sua origem: tal como o trigo, as suas raízes ‘cabeludas’ precisavam de uma grande quantidade de oxigênio de que a água estagnada as
privaria; por conseguinte não há nenhum arrozal a água, aparentemente
imóvel, não entre em movimento em certas ocasiões, para que seja possível
essa oxigenação. A técnica hidráulica deve portanto, alternadamente, suspender e criar movimento (BRAUDEL, 1995, p. 127).

A gramínea originária da Ásia Central era plantada inicialmente na técnica denominada de sequeiro: semeado em solo livre com pouca preparação,
o grão é lançado; bem provável que um solo pouco rico logo fique esgotado.
Esse regime de comprometimento do solo também pode dar vazão ao intercâmbio de culturas no mesmo espaço, mas geralmente no Brasil a terra é “colocada para descansar” enquanto outra área é utilizada. Até muito recentemente, um novo desmatamento ocorria a fim de “limpar” a terra para o plan-
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tio. O arroz aquático, uma outra técnica de cultivar o cereal, foi desenvolvido
primeiro na Índia, depois chegou à China e, como aponta Braudel, propiciou
crescimento e expansão do Império Chinês (BRAUDEL, 1995, p. 128). Essa
técnica consiste na utilização de ambientes aquáticos para o plantio a fim de
aumentar a produção do cereal. O historiador salienta a importância do arroz
explicando a facilidade em seu preparo, pois “cozido apenas em água, é o
alimento de todos os dias” (BRAUDEL, 1995, p. 132). O arroz irrigado da
mesma forma que na China antiga na Lagoa de Sombrio moldou e transformou a paisagem.
A rizicultura voltada ao abastecimento do mercado regional do sul de
Santa Catarina foi empreendida a partir de 1937 (BELTRÃO, 2001, p. 112),
quando foi instalado o primeiro engenho de arroz industrial na localidade de
Sombrio. Existem várias divergências sobre a chegada do cultivo de arroz irrigado em Sombrio, que são marcadas pela confusão que é feita entre a técnica
do arroz irrigado e do irrigado pré-germinado. O mesmo problema foi encontrado por Juliana Brocca Presa na análise da experiência de agricultores em
relação à utilização da água na produção de arroz na bacia do rio Araranguá.
Segundo a autora, o equívoco ocorre pelo fato dos agricultores da região, antes da chegada dos agrônomos da ACARESC (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Catarina, fundada 1957), já terem percebido que
o arroz tinha uma maior produtividade quando submerso por um determinado período em seu crescimento (PRESA, 2009).
Em 1937, o primeiro engenho de arroz foi instalado em Sombrio pela
articulação do vigário João Reitz. O clérigo ainda articulou politicamente para
que o traçado do trecho da BR-101 passasse próximo à cidade de Sombrio e às
margens da Lagoa. Segundo Beltrão, em 1983, o número de empresas que
trabalhavam com beneficiamento do arroz e farinha de polvilho chegava a
quinze, trabalhando em um mercado de abrangência regional (BELTRÃO,
2001, p. 113). O desenvolvimento da indústria alimentícia em Sombrio, ligada
ao arroz, pôde ocorrer por alguns motivos específicos: o crescimento da produção local, a utilização da BR-101 (após 1970) para o escoamento da produção.
O sucesso da Revolução Verde em Santa Catarina está intimamente ligado à atuação do órgão estadual de extensão rural. Segundo Carvalho, Nodari e Nodari, no ano de 1957 foi criada a ACARESC, “que se caracterizava
como uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito jurídico privado,
cujos recursos provinham das prefeituras conveniadas, do governo estadual e
do governo federal”. Os autores também enfatizam que “desde o 1º Relatório
de Atividades da ACARESC, de 1957, é relatado que os agrotóxicos já eram
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usados em Santa Catarina” (CARVALHO; N ODARI; N ODARI, 2009, p.
2.763). Nesse contexto asseguram que a ação da extensão rural no estado foi
preponderante para o aumento brutal no uso de agrotóxicos, que em 1975 já
chegava a 87% das propriedades rurais de Santa Catarina (CARVALHO;
NODARI; NODARI, 2009, p. 2.763) (180 mil dos 206.505 estabelecimentos).
A pesquisa de G isele Mara Hadlich sobre os riscos de contaminação
hídrica na Microbacia Hidrográfica do Córrego G aruva é consoante à análise
dos autores acima citados, pois assegura que foi nessa conjuntura, durante a
década de 1970, que no Brasil se criou a Associação Nacional dos Defensivos
Agrícolas – ANDEF, como assevera Hadlich, defensora da necessidade do
uso dos agrotóxicos para combater a fome. Apesar da queda no consumo de
agrotóxicos nos anos 1980, ligada à elevação das taxas de juros do crédito
rural e aumento do preço desses produtos, as consequências do seu uso continuado vinham sendo cada vez mais motivo de preocupações e discussões
(HAD LICH, 1997).
Nesse contexto, é de extrema importância a contribuição de Presa ao
historicizar, no sul de Santa Catarina, o estabelecimento do Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (Pro-Várzeas), implantado de 1980
a 1985, na esteira do projeto modernizador da Revolução Verde. O programa
visava à utilização econômica das várzeas em todos os estados brasileiros através do saneamento agrícola, drenagem, irrigação e do emprego de uma imensa gama de aditivos químicos de origem industrial.
Propunha obter maior produtividade agrícola como alternativa para
continuar o processo de modernização “agro” em todo o país. O programa
nacional foi elaborado em 1978 pelo governo João Figueiredo e oficializado
através do Decreto n. 86.146, de 23 de junho de 1981 (PRESA, 2009, p. 4).
Praticamente todos os rios e canais do município de Sombrio deságuam
na Lagoa de Sombrio. O processo de retilinização dos canais e de drenagem
artificializou a maioria dos veios d’água do município. O cultivo de arroz no sul
catarinense entre 1980 e 1987 teve um crescimento de área agriculturável de
140%, “sendo que o fator que mais contribuiu para essa expansão foi o uso
sistematizado das várzeas no início dos anos 1980”; para que não reste dúvida
sobre a contribuição do programa, “no mesmo período a área destinada ao fumo
aumentou 26%” (HADLICH, 1997, p. 73). A coleta de dados para o estudo de
Hadlich et al. foi realizada em 1994, quando diversas propriedades foram visitadas pelos pesquisadores; ficou evidente que 90% das 139 famílias de agricultores
plantavam fumo na Microbacia Hidrográfica do Córrego Garuva, na maioria
das ocorrências em pequenas propriedades. Áreas extensas de várzeas (incluin-
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do áreas no entorno da Lagoa de Sombrio) são ocupadas pela cultura do arroz
irrigado; nas duas culturas, o uso de agrotóxicos é intenso, e são raras as famílias que não utilizam esses produtos (HADLICH, 1997, p. 77).
Segundo entrevista 3, no final da década de 1980, com a disseminação
das tecnologias do Pró-Várzeas, a margem leste da Lagoa de Sombrio foi alvo
de uma intensa antropização. A cultura do arroz irrigado de plantio pré-germinado é a principal atividade agrícola da região Sul-Catarinense, pois como
afirma Rosso:
Com crédito subsidiado e garantido, assistência técnica na elaboração de
projetos e colaboração das secretarias de agricultura dos municípios, no fornecimento de maquinário pesado na dragagem de rios, elaboração de canais
e terraplanagem das futuras quadras produtivas, observou-se uma extraordinária mudança na paisagem das várzeas (ROSSO, 2007, p. 19).

A efetivação da rizicultura na região deu-se pela drenagem das férteis
margens, que já eram alvo do processo gradativo de colmatação. 4 Essa interação com o meio possibilitou um incremento na produtividade do arroz, que
provavelmente está ligada aos dados trazidos na Caracterização do Meio Rural de Sombrio, que enfatizam o considerável aumento na área do cultivo de
arroz. A prática também incrementou o lançamento de efluentes agrícolas na
partes leste e norte da Lagoa.
Somada a transformação da paisagem que a nova técnica agrícola impeliu no início da década de 1980, Rosso afirma que, devido à elevada taxa de
percolação, fluxo da água através do solo, “muito se subtraiu da reserva da
Mata Atlântica presente em solos orgânicos (organossolos)”, “hoje se encontram pequenas ilhas ou fragmentos daquela formação florestal sem a preocupação de se manter a reserva legal que deveria compor a mata ciliar” (ROSSO,
2007, p. 12). O desmonte da mata nativa corrobora para o assoreamento dos
rios e canais e alteração na composição físico-química na qualidade dos recursos hídricos.
A maioria dos produtores locais (das comunidades de Sanga Negra e
Morro do Cipó), cerca de 65%, afirmaram aos entrevistadores em 1994 “que
largam as embalagens no campo (várias embalagens de Roundup foram encontradas no entorno da Lagoa de Sombrio), revelando falta de preocupação quanto
às consequências dessa prática” (HADLICH, 1997, p. 79). A lavação de equi-

3
4

Entrevista com o Eng. Agr. Douglas G eorge de Oliveira. Sombrio, julho de 2009.
Processo que acomete os corpos hídricos litorâneos, onde a natural aglutinação de sedimentos
pode produzir a extinção do corpo hídrico.
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pamentos agrícolas para aplicação de agrotóxicos também era comum na
margem de córregos e rios, o que contribui efetivamente para a contaminação
dos lençóis freáticos locais e das águas superficiais. Outra prática impactante
na contaminação do manancial local consiste na realização da “‘benzedura
do arroz, que ocorre com o despejo direto de agrotóxicos, principalmente herbicidas, na água de irrigação; essa água, ao ser liberada nos rios e córregos,
libera grande carga desses compostos, os quais atingem diretamente o sistema
de drenagem principal” (HADLICH, 1997, p. 82).
A dissertação de G rasiele Raupp avalia a qualidade da água e do sedimento da Bacia Hidrográfica do Rio da Laje, localizada entre os municípios
de Sombrio, Santa Rosa do Sul, Ermo e Jacinto Machado no sul do estado de
Santa Catarina. Nesse trabalho de pesquisa foram avaliadas as concentrações
de metais pesados na água e nos sedimentos do rio da Laje, a presença de
bactérias coliformes na coluna d’água e a quantidade de matéria orgânica no
sedimento. Segundo a química, esses resultados revelaram que o rio possui
um grande aporte de carga orgânica, oriunda do lançamento de efluentes domésticos e industriais, demonstrando a influência dos aglomerados urbanos
sobre a poluição hídrica.
No tocante à contaminação por metais, ficou evidente a concentração
de ferro e manganês. Os valores médios encontrados evidenciaram que as concentrações desses metais encontram-se acima dos limites permitidos pela legislação brasileira. Na análise dos sedimentos, a partir dos índices encontrados ficou evidente que o ferro e o manganês podem ser caracterizados como
contaminantes ambientais (RAUPP, 2008). As informações que a pesquisadora traz tangem questões agrícolas relacionadas à ausência do saneamento básico no município de Sombrio.
As principais consequências indesejáveis ligadas ao uso de agrotóxicos
são concernentes à saúde humana. Hadlich enfatiza que
os problemas relacionados a esta envolvem não apenas as intoxicações agudas ou crônicas das pessoas que lidam diretamente com os agrotóxicos – intoxicações freqüentes devido ao próprio caráter tóxico das substâncias utilizadas, aliado a falta de advertência sobre os perigos a que se expõe e ao fato de
que essas pessoas muitas vezes não acreditam que estes compostos, em contato com a pele e aparentemente sem queimá-la ou irritá-la, possam ser absorvidos em quantidades nocivas –, mas também as intoxicações crônicas em função da contaminação de alimentos de origem animal e vegetal através dos resíduos persistentes, ou pela magnificação biológica (HADLICH, 1997, p. 34).

A Microbacia do Córrego G aruva, analisada pela pesquisadora, situada
na parte nordeste do município de Sombrio, deságua na Bacia do Rio da Laje,
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que, por sua vez, desemboca na Lagoa de Sombrio. A análise da ligação dos
corpos hídricos se faz necessária em virtude da disseminação da contaminação por agrotóxicos e seus derivados em solos não agrícolas e nas águas superficiais e profundas. A complexidade no estudo das variáveis no comportamento dos agrotóxicos ainda é um problema, que faz do processo de contaminação uma dinâmica pouco estudada, entretanto, segundo a autora, imprescindível para o desenvolvimento de políticas públicas ambientais.
No tocante à contaminação hídrica da bacia, uma proposta baseada
numa visão sistêmica busca analisar o processo como um fenômeno composto por inúmeros elementos, tendo suas causas ligadas às questões econômicas,
sociais, agrícolas, tecnológicas, geográficas e históricas.
Nesse sentido, o espaço elementar de ocorrência desses transportes [lixiviação, escoamento superficial e erosão], a microbacia hidrográfica, pôde ser
caracterizado como um sistema aberto, complexo e dinâmico, onde as variáveis interagindo em diferentes níveis hierárquicos, determinam um maior ou
menor risco de contaminação (HADLICH, 1997, p. 151).

Dessa forma, a autora define risco a partir da articulação de dados sobre a vulnerabilidade do meio e do risco antrópico, cruzando tais informações
com generalizações sobre o comportamento dos agrotóxicos no meio ambiente. Isso fornece à Microbacia do Córrego G aruva o status de altamente impactante na contaminação das águas superficiais e profundas, nesse caso, mais
especificamente a Lagoa de Sombrio em sua parte norte.
Complementar ao trabalho de Hadlich, o estudo sobre “Os cultivos de
arroz, fumo e banana na Sub-bacia do Córrego G aruva, Sombrio-SC: A utilização dos agrotóxicos e sua implicação para a saúde dos trabalhadores”, de
Marcelo Soares Darélla, enfoca as questões ligadas diretamente à saúde dos
produtores rurais. Afirma que o cultivo do arroz na região sofreu fortes modificações a partir dos anos 1980, com a adoção de novas tecnologias e com a
maior dependência dos agrotóxicos. Pois, no universo pesquisado dos 148 agricultores que participaram do teste de colinesterase sanguínea, 48,4% encontravam-se intoxicados. Esses números são resultado de uma série de fatores: a
falta dos devidos cuidados por parte dos produtores, a falta de orientação a
respeito das aplicações, o desconhecimento ou a desconsideração dos períodos ou efeitos residuais, a carência, o resguardo na entrada nas lavouras, o
destino dos recipientes (DARELLA, 2001).
Ainda nas conclusões sobre a Caracterização do Meio Rural do município de Sombrio, afirmam os pesquisadores que:
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Estes agrotóxicos, seus derivados ou metais pesados, liberados em função
da sua degradação, acumulam-se nos ambientes aquáticos com o passar dos
anos, e têm sua concentração aumentada ao longo da cadeia trófica, podendo provocar intoxicações nos consumidores de peixes, crustáceos e moluscos, diminuição das atividades econômicas e de lazer ligadas à pesca ou à
própria subsistência dos pescadores (HADLICH, 1997, p. 82).

Numa análise mais conjuntural do panorama nacional sobre a modernização da agropecuária na década de 1980, Mueller e Martine avaliam que a
relação entre modernização agrícola, redução da mão de obra ocupada na
agricultura e êxodo rural, apesar de ter diminuído no final do governo militar
(1980-85), a busca por produtividade adotada pelo modelo continuou a expulsar mão de obra do meio rural (MUELLER; MARTINE, 1997). Esse processo também foi observado na região em foco neste trabalho; entretanto o êxodo
rural e consequente inchaço urbano foram atenuados pela demanda por mão
de obra que o crescimento industrial provocou no final da década de 1980 na
cidade de Sombrio.
A rizicultura nas margens da Lagoa de Sombrio foi proibida pelo Ministério Público em 2005 devido ao intenso uso de insumos químicos e agrotóxicos; é elevada a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio nas águas da
lagoa (UNISUL, 2005, p. 59). Entretanto, nos cursos d’água próximos à lagoa, o cultivo de arroz irrigado continua sendo efetuado. A indústria da fécula
vem se adaptando às novas implicações legais para seu funcionamento, mas
essa questão ainda é incipiente.
Supor que as características naturais da Lagoa de Sombrio permaneceriam imutáveis se a espécie humana não tivesse se fixado nas suas margens é
uma idealização preocupante. Alguns termos como harmonia e equilíbrio devem ser usados com cautela para caracterizar o meio natural. Nesse contexto,
o objetivo deste artigo é oferecer os instrumentos para perceber que a interação agrícola mudou a natureza das transformações que ocorreram na Lagoa.
A degradação ocorreu nesse caso pela sobreposição de processos naturais e
antrópicos, que produziram a desestabilização das populações tradicionais
inseridas nas proximidades da lagoa.
O drama de um desastre cultivado surge no momento em que se percebe
que as estratégias escolhidas para efetuar a sobrevivência humana passam a
comprometer a integridade dos sistemas ecológicos. Compreender a agricultura realizada nas margens da Lagoa de Sombrio desde a década de 1970 como
um desastre é o primeiro passo para começar qualquer mudança. Políticas
públicas como o PRÓVARZEAS deixam vários legados; a degradação do ambiente é um deles. Nesse caso, é necessário que o poder público compreenda a
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urgência de repensar essas políticas públicas e oferecer novas estratégias tanto
para a produção de alimentos como para a diminuição do risco de desastres.
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Degradação silenciosa:
a plantação de árvores exóticas
no Parque Estadual do Rio Vermelho
Aline Gabriela Klauck
Samira Peruchi Moretto
Eunice Sueli Nodari

Em Santa Catarina, o desmatamento acelerado da primeira metade do
século XX degradou grande parte de sua cobertura florestal original e, de acordo com dados do IBG E 1, substituiu 20% de sua área ocupada por plantações
de Pinus spp. Este fenômeno surgiu a partir dos anos 1950, quando os primeiros projetos para reflorestar o Estado com espécies exóticas foram iniciados.
Este trabalho tem como objetivo analisar a introdução do Pinus spp. e
suas consequências no Parque do Rio Vermelho – Florianópolis, Santa Catarina, a partir da década de 1960. A presença da espécie exótica e invasora acarretou mudanças na paisagem e um desequilíbrio ecológico naquele local. A
espécie, introduzida como contenção para as áreas de dunas, espalhou-se rapidamente e tomou conta do terreno antes ocupado por formações florestais
nativas.
Denomina-se de exótica uma espécie em relação a seu novo hábitat,
quando essa possui a capacidade de aclimatar-se em um lugar diferente de sua
região nativa. Quando essas espécies exóticas e invasoras, que possuem capacidade de autoproliferação, se alastram, tendem a desequilibrar o ecossistema,
afetando o bioma de forma negativa e prejudicando a fauna e a flora nativas.
Desse modo, a ação antrópica de introdução de espécies exóticas para a plantação de florestas homogêneas, seja para fins ornamentais, lucrativos ou qualquer outro, alterou de forma significativa os ecossistemas onde foram inseri-

1

I BG E . P a in el Sa n ta C a ta rin a . D isp o n ível em : < w w w. cid a d es. ibge. gov. br/ p a in el/
historico.php?codmun= 421010&search= %7Cmafra&lang> . Acesso em: 16 mar. 2015.
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das, substituindo a floresta nativa e comprimindo a fauna de seus nichos, provocando um desastre ambiental nesse local (MORETTO, 2010, p. 112).
A busca por novas espécies vegetais com rápido crescimento gerou incentivos a estudos e experimentações utilizando espécies exóticas. O fator primordial para a introdução de tais espécies eram, já na década de 1940, as
vantagens econômicas provenientes da exploração da matéria-prima produzida por florestas plantadas. Nesse contexto, iniciaram diversos experimentos, e
três espécies exóticas destacaram-se pela rentabilidade que poderiam propiciar.
As escolhidas para o florestamento e reflorestamento no Brasil foram: Eucalyptus
spp., Pinus spp. e acácia-negra (KOSCINSKI, 1946, p. 31).
As espécies de Pinus spp. são originárias do Hemisfério Norte, e muitas
delas promovem contaminação biológica não só nesse hemisfério, como principalmente e de modo mais conspícuo no Hemisfério Sul (RICHARDSON;
HIG G INS, 1998, p. 03). O Pinus elliottii, espécie cultivada atualmente em abundância no estado de Santa Catarina, é originário do sudeste dos Estados Unidos, desenvolve-se em solos arenosos, com altitude inferior a 990m, numa área
de clima quente, verão úmido e primavera com baixa precipitação pluviométrica. Essas espécies coníferas se desenvolvem bem em diferentes tipos de solo
e são germinados com pouquíssimas exigências nutricionais.
A rapidez do seu crescimento pode ser constatada, pois com dez anos
de idade já atingem 10 metros de altura e 17 centímetros de diâmetro. Quando
atingem o porte adulto, chegam a ter até 30 metros e 100 centímetros de diâmetro (LEÃO, 2000, p. 214). Após experimentos visando à adaptação, observou-se que no Brasil o Pinus spp. desenvolver-se-ia melhor no sudeste e no sul,
onde há ocorrência de chuvas uniformemente distribuídas durante todas as
estações do ano, inverno frio e sem déficit hídrico.
Os primeiros estudos referentes a resultados da introdução de Pinus spp.
no Brasil foram apresentados por Albert Löfgren, primeiro diretor do Instituto
Florestal de São Paulo, em uma obra denominada Notas sobre plantas exóticas
introduzidas em São Paulo em 1906. Nesse texto são relatadas experiências com
o plantio de 16 espécies de Pinus spp. e 55 espécies de eucaliptos. Löfgren descreve alguns aspectos sobre as coníferas, como “a distribuição, seu valor utilitário, suas exigências de clima e solo e, finalmente, breves indicações sobre o
cultivo e reprodução” (KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005, p. 17). O
autor afirmava também que já havia notícia da existência de Pinus canariensis,
proveniente das Ilhas Canárias, no Rio G rande do Sul, em torno de 1880,
todavia sua utilização era paisagística (KRONKA; BERTOLANI; PONCE,
2005, p. 23).
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Na década de 1930, algumas espécies de Pinus spp. foram importadas da
Europa e plantadas no estado de São Paulo, visando suprir a necessidade do
setor comercial. O atual Instituto Florestal de São Paulo, no ano de 1936,
buscou as primeiras sementes de Pinus elliottii e de Pinus taeda para a produção
em grande escala, dando início à aclimatação viável dessa espécie no Brasil.
Na década de 1950, foram testados nos Campos Experimentais do Instituto
mais de cinquenta espécies de Pinus spp. e dez outras espécies de coníferas
(KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005, p. 11).
Na década de 1950, os estudos sobre o reflorestamento com espécies
exóticas já alcançavam uma maior esfera no país. Quando o botânico alemão
Richard Freudenberg decidiu investir em florestas plantadas no Brasil, entrou
em contato com o Horto de São Paulo, atual Instituto Florestal, e iniciou o
reflorestamento na região de Bauru. No ano de 1958, havia uma área de 200
hectares com plantações de Pinus spp. As espécies utilizadas foram as americanas, conhecidas nas origens como “pinheiros amarelos”, que incluem Pinus
palustris, Pinus echinata, Pinus elliottii e Pinus taeda (KRONKA; BERTOLANI;
PONCE, 2005, p. 11).
No estado de Santa Catarina, a introdução de espécies de Pinus spp. foi
feita no Parque Florestal do Rio Vermelho na década de 1960. O parque foi
criado oficialmente em 1962 pelo então governador Celso Ramos, ocupando
mais de 1.400 hectares de terras ao norte da Ilha de Santa Catarina.
O parque era chamado de Estação Florestal do Rio Vermelho, e objetivava-se a criação de diversas espécies de Pinus spp. com a identificação de suas
condições de adaptação à região (JOÃO; BAASCH, 1997).

Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE): criação e território
O Parque Estadual do Rio Vermelho, como é denominado atualmente,
está localizado na porção leste da Ilha de Santa Catarina, na localidade de São
João do Rio Vermelho, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina.
Ao norte limita-se com as dunas dos Ingleses e Santinho, ao sul com a localidade da Barra da Lagoa, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a
Laguna, denominada de Lagoa da Conceição, e parte do Rio Vermelho (COSTA, 2003, p. 71).
A área do parque é de 1.532 hectares e atualmente é composta por 11%
de Floresta Ombrófila D ensa (Mata Atlântica), encontrada no Morro dos
Macacos, 54% de restinga com diferentes alturas e composição de espécies e
por 35% de ecossistemas alterados devido ao plantio e à invasão de pinheiros
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e eucaliptos. 2 Essa área total está dividida em duas porções geomorfológicas
distintas, como podemos observar na Figura 01. A denominada Área A possui
131,4712 hectares e situa-se a noroeste da Lagoa da Conceição. Essa área é
menor e caracteriza-se por ser uma região de encosta com exuberante vegetação, localizada no Morro dos Macacos na localidade da Costa da Lagoa, abrigando a Floresta Ombrófila Densa, onde ocorre a maior diversidade da fauna
e flora do parque (COSTA, 2003, p. 70-71).
A segunda área do parque, denominada Área B, possui 1.400,8822 hectares e situa-se entre o Oceano Atlântico e a Lagoa da Conceição. Essa área
maior é plana, formada por vegetação de restinga, reflorestamento de Pinus
spp., áreas alagadiças, dunas protegidas por vegetação de reflorestamento ou
vegetação rasteira e dunas móveis. Na sua porção leste corre paralelamente ao
Oceano Atlântico em uma extensão de aproximadamente 14 quilômetros, na
praia denominada Praia G rande, mais conhecida como Praia do Moçambique, e sua porção oeste, com aproximadamente 10 quilômetros, é banhada
pela Lagoa da Conceição (COSTA, 2003, p. 70-71).
Figura 1: Divisão geomorfológica das áreas do parque.

Fo n te: FAT M A . Pa rqu e E sta d u a l d o R io Ver m elh o. D ispo n ível em : < h ttp:/ /
www.fatma.sc.gov.br/ conteudo/ parque-estadual-do-rio-vermelho>. Acesso em: 17 abr. 2015.
2

FATMA. Parque Estadual do Rio Vermelho. D isponível em: < http:/ / www.fatma.sc.gov.br/
conteudo/ parque-estadual-do-rio-vermelho> . Acesso em: 17 abr. 2015.
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Através do Decreto Estadual nº 2006, de 21 de setembro de 1962, foi
criada a Estação Florestal do Rio Vermelho na gestão do governador Celso
Ramos. O local era considerado como de terras devolutas, que estavam situadas entre o Morro das Aranhas e a Barra da Lagoa, que eram propriedade do
Instituto de Reforma Agrária de Santa Catarina. No momento de sua criação,
a responsabilidade pela administração do parque era da Secretaria de Estado
da Agricultura e Desenvolvimento Rural – SAR, de modo que essa área se
destinava à experimentação com diversas espécies do gênero Pinus e à comprovação dos melhores índices de desenvolvimento de espécimes adaptáveis à
região catarinense (SANTA CATARINA, 2007).
Para colocar em prática o que estava previsto na criação da estação em
1963, o governo estadual firmou convênio com a Associação Rural de Florianópolis para que essa fosse a responsável pela recém-criada estação experimental, sem ônus para os cofres públicos. Tendo sido presidente da Associação Rural de Florianópolis, entidade que congregava horticultores e avicultores da Ilha de Santa Catarina, o advogado Henrique Berenhauser foi convidado para desenvolver o projeto do Rio Vermelho. De acordo com Berenhauser,
“ao mandar executar projeto desta natureza, o Sr. Celso Ramos antecipou-se
por várias dezenas de anos ao clamor mundial pela preservação do meio
ambiente” (BERENHAUSER, s/ d, p. 2).
Henrique Berenhauser exerceu o cargo de diretor do Parque Florestal
do Rio Vermelho do ano de 1962 a 1974, quando foi exonerado. G raduado em
Direito pela Faculdade de Direito de Florianópolis (atual Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina), não exerceu de fato tal
profissão; foi comerciante de tecidos na cidade de Florianópolis.
Desde os primeiros anos de gestão, Berenhauser entendia que a introdução de exóticas era concebida como uma medida de preservação para uma
área que se encontrava completamente degradada. De acordo com reportagem publicada no Suplemento Agrícola, do periódico O Estado de São Paulo,
em outubro de 1970, pode ser observada a situação em que se encontrava a
área do parque:
Pelos cepos de árvores encontrados nos alagados, pode-se deduzir que ali
havia mata de regular porte. Contudo, no decorrer de 200 anos, a população consumiu toda a floresta, a qual não teve oportunidade de regenerarse, porque a rebrota foi sendo cortada para lenha. Por outro lado, incêndios
ateados de tempos em tempos encarregaram-se de completar a destruição.
D esta forma, a região acabou adquirindo aspecto desolador. As terras em
volta, férteis inicialmente, foram-se degradando pela erosão, não conse-
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guindo mais proporcionar o relativo bem-estar que existia na área no século passado. 3

Entre os anos 1962 e 1968 foram plantadas dezoito variedades de Pinus
spp. com pequenas porções de Eucalyptus em seus intervalos, o que levou à
caracterização da cobertura vegetal da área como reflorestamento (DIAS, 2007,
p. 76). A partir dessa época, a área passou a sofrer intensa influência humana,
quando se efetivou o reflorestamento sobre dunas com a abertura de inúmeros
canais de drenagem em terras alagadiças. Foi realizado um total de 40 quilômetros de drenos com a retirada da vegetação natural de restinga ali existente
e a introdução de espécies florestais não nativas (JOÃO, 1997, p. 45).
Esse projeto, segundo H. Berenhauser, foi de difícil execução devido à
complexidade em acertar na escolha das espécies a serem utilizadas; precisou
de plantas que resistissem ao transplante e que pudessem crescer em um solo
sem fertilidade e afetado pelo vento oceânico. Para a escolha das espécies contou com as orientações do Engenheiro Agrônomo Helmuth Paulo Krug, abalizado técnico em assuntos de reflorestamento e do plantio de Pinus em São
Paulo.
Na década de 1960, a fixação de dunas marítimas era um trabalho pouco executado mundialmente, por ser extremamente complexo e dispendioso.
Para tal tarefa, Berenhauser visitou três exemplos bem-sucedidos: o Golden
Gate Park em São Francisco, na Califórnia-EUA, o País de G ales e alguns locais da Austrália (BERENHAUSER, s/ d, p. 2).
Já no ano de 1974, no governo de Colombo Machado Salles, através do
Decreto Estadual nº 994 de 19/ 08/ 74, a Estação Florestal passa a ser chamada de Parque Florestal do Rio Vermelho e administrada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), instituição
ligada à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Entre seus objetivos
estava a conservação da flora e da fauna, conforme o Código Florestal então
vigente (Decreto nº 23.793 de 23/ 01/ 1934) (COSTA, 2003, p. 69). Entre os
objetivos de tal decreto constavam:
• Introduzir essências florestais e ornamentais, nativas e/ ou exóticas, para
fins econômicos e de embelezamento;
• Desenvolver técnicas silviculturais para o meio ambiente do litoral catarinense;
• Promover trabalhos de melhoramento genético das essências florestais econômicas;
3

A Estação Florestal do Rio Vermelho. Suplemento Agrícola, O Estado de São Paulo. SP, n. 802,
p. 10, 7 out. 1970.
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• Desenvolver técnicas de drenagem para o aproveitamento das áreas alagadiças, para fins florestais;
• Desenvolver técnicas para a fixação e reflorestamento de dunas;
• Estabelecer o adequado manejo da floresta para o aproveitamento simultâneo da madeira e da consorciação da floresta como pastagens, visando sua
utilização para a pecuária;
• Introdução do plantio do palmito na floresta nativa e exótica;
• Produzir sementes e mudas das essências econômicas e ornamentais;
• Restaurar a flora e a fauna locais, para fins de estudo, proteção e conservação das mesmas;
• Operar, em comum acordo, com as sociedades de proteção a fauna e a
flora nacionais e internacionais;
• Realizar pesquisas, em acordo com órgãos estaduais, federais e internacionais, depois de ouvidas as autoridades competentes, objetivando a restauração e o povoamento racional da Lagoa da Conceição com espécies aquáticas nativas ou adaptáveis ao meio;
• Promover o aproveitamento de áreas apropriadas ao turismo, à prática do
escotismo e ao lazer público (SANTA CATARINA, 1974, p. 1).

Observa-se que, entre os objetivos do parque, consta a preocupação de
“restaurar a flora e a fauna locais para fins de estudo, proteção e conservação
das mesmas”. Não foi previsto que a introdução de espécies exóticas invasoras
poderia causar danos ambientais.
Figura 2: Linha de produção de “torrões paulista” para semeadura e posterior
formação de mudas no sistema de transplantação. Década de 1970.

Fonte: Acervo “Henrique Berenhauser”. Biblioteca Universitária da UFSC.
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Com poucos recursos financeiros para conseguir se manter, o parque
contava com a ajuda de trabalhadores presidiários da Penitenciária do Estado,
diaristas e funcionários da Secretaria de Agricultura do Estado. Os mesmos
exerciam distintas funções: desde a abertura de canais de drenagem até a semeadura das mudas, como pode ser observado na Figura 02.
D urante a gestão de Berenhauser foram plantados cerca de 700 hectares de Pinus spp., foi instalado um camping, foram abertos 40 quilômetros de
drenos, além da construção de uma sede administrativa e instalações de apoio
ao parque. Berenhauser também fez pesquisas sobre o funcionamento das
florestas e como interromper, com o uso delas, os processos de desertificação. Realizou diversas viagens a países do mundo todo em busca de plantas
e tecnologias que pudessem ser aplicadas na implantação e melhoria do parque.
Através de correspondências, que se encontram atualmente no Acervo
da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, formou uma rede de
colaboradores na Austrália, Canadá, Estados Unidos, América Central, África, Sudeste Asiático e Japão, que lhe mandaram sementes e bibliografias. No
mesmo acervo encontram-se dezenas de artigos publicados em revistas e jornais brasileiros e no exterior, relatando suas experiências com o reflorestamento de áreas de restinga e fixação de dunas no parque, utilizando Pinus spp.
e Eucalyptus spp4. Além das fontes documentais, há um acervo iconográfico,
onde se podem encontrar diversas fotográficas do parque em diferentes períodos de sua gestão; como exemplo: Figura 03.

4

Todo esse acervo, com seus artigos, correspondências, referências bibliográficas, documentos
do parque e fotografias de seu processo de formação, encontra-se hoje conservado na Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina.
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Figura 3: Vista aérea da “Estação Florestal do Rio Vermelho”, viveiro de
mudas. Década de 1970.

Fonte: Acervo “Henrique Berenhauser”. Biblioteca Universitária da UFSC.

No ano 1992, uma mudança de legislação transformou o parque em
patrimônio público do estado de Santa Catarina (DIAS, 2007, p. 77). Em 1994,
o Decreto nº 4.815, de 14 de setembro do mesmo ano, dispôs sobre o Parque
Florestal do Rio Vermelho, definindo sua localização, administração e seus
objetivos, atendendo o regime de proteção à fauna e à flora estabelecido pelo
Código Florestal e demais normas aplicáveis, promovendo o aproveitamento
de áreas apropriadas ao turismo, à prática do ecoturismo, ao lazer público e à
educação ambiental (SANTA CATARINA, 2007). Além disso, possibilitou a
construção do edifício-sede da Polícia Ambiental na área do parque.
A Lei nº 10.156, de 08 de julho de 1996, autorizou a cessão à Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC dos direitos possessórios exercidos
pelo Estado sobre um terreno de 19,0241 dentro dos limites do Parque Florestal do Rio Vermelho, e a Lei nº 13.267, de 10 de janeiro de 2005, regularizou a
ocupação e uso dessa área pela UFSC, destinada ao funcionamento da Estação Experimental de Aquicultura da Barra da Lagoa (SANTA CATARINA,
2007).
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No início do século XXI, com a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC e estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das Unidades de Conservação, diversas instituições não governamentais e associações de bairro mobilizaram-se e pressionaram o governo do Estado em
torno da problemática do manejo da vegetação exótica e categorização do parque dentro da lei então estabelecida pelo SNUC (DIAS, 2007, p. 78).
Em 2006, dois fatos contribuíram para a discussão em torno do enquadramento da área do parque no SNUC, tendo em vista que a denominação
Parque Florestal não condizia com nenhuma das categorias de áreas legalmente protegidas. Um deles foi a transferência da área total do Parque Florestal do Rio Vermelho para integralização de capital da empresa público-privada SC Parcerias, legalizada pelo Decreto 4.273, e o outro foi a licitação para o
corte e venda de 100 mil árvores de pinus da área, sendo o valor mínimo por
unidade de R$ 40,00 (quarenta reais) (DIAS, 2007, p. 78).
No ano de 2007, enfim, o Decreto nº 308, de 24 de maio do mesmo ano,
através do governador do Estado em exercício, Leonel Arcângelo Pavan, reavalia o Parque Florestal do Rio Vermelho para a categoria Parque Estadual,
conforme estabelecido nos artigos 7º e 8º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e nos artigos 8º e 9º da Lei nº 11.986, de 12 de novembro de 2001, que
instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza, e no
artigo 55 dessa mesma legislação (SANTA CATARINA, 2007).
A partir de então, o Parque Florestal do Rio Vermelho passou a se chamar Parque Estadual do Rio Vermelho, e sua administração tornou-se responsabilidade da Fundação do Meio Ambiente – FATMA, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS. No
mesmo decreto, também ficaram assegurados os usos legais da área do parque
até que se aprovasse o seu Plano de Manejo, o qual deveria ser elaborado e
aprovado num prazo máximo de dois anos a partir da data em que entrou em
vigor. Além disso, em parágrafo único, ficou assegurado que o administrador
do parque deverá garantir que os recursos provenientes da extração das espécies vegetais exóticas existentes nessa área, sobretudo as espécies de Pinus spp.
ali existentes, sejam utilizados exclusivamente nas ações de implementação e
gestão do Parque Estadual do Rio Vermelho (SANTA CATARINA, 2007).
Ainda a partir do Decreto nº 308, do ano de 2007, também se definiram
os objetivos do parque: conservar a vegetação nativa existente – amostras de
Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), Formações Pioneiras (Vegeta-
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ção de Restinga) e da fauna associada ao domínio da Mata Atlântica; manter
o equilíbrio do complexo hídrico da região; além de propiciar ações de recuperação de seus ecossistemas alterados, principalmente pela introdução de plantas exóticas; e proporcionar a realização de pesquisas científicas e a visitação
pública com o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambientais, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (SANTA CATARINA, 2007).
Na sua porção leste, a Área B, já descrita anteriormente, corre paralelamente ao Oceano Atlântico em uma extensão de aproximadamente 14 quilômetros, na praia denominada como Praia G rande, mais conhecida como Praia
do Moçambique; sua porção oeste, com aproximadamente 10 quilômetros, é
banhada pela Lagoa da Conceição (COSTA, 2003, p. 70-71). O engenheiro
Luciano de Souza Costa, em sua dissertação de Mestrado sobre o parque, observa:
Dentro de seu limite, o Parque abriga uma pequena área de Floresta Ombrófila Densa localizada no Morro dos Macacos, uma área de Restinga e outra
de reflorestamento de Pinus ssp. e Eucalipto spp, ambas localizadas na porção
plana do Parque [...]. O Parque Florestal do Rio Vermelho, juntamente com
o Ribeirão da Ilha e Rio Tavares, são as únicas áreas da Ilha de Santa Catarina que apresentam a Floresta Ombrófila Densa em situação primária (COSTA, 2003, p. 71).

Em pesquisa realizada no parque pelo G rupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ecologia e Desenho Urbano da Universidade Federal de Santa Catarina (G IPEDU) foram registradas 169 espécies vegetais nativas, pertencentes a
três tipos de restinga: herbácea (66 espécies), arbustiva (14 espécies) e arbórea
(100 espécies). Há uma espécie de planta encontrada na área do PAERVE que
foi descoberta em 1964 e até hoje não foi encontrada em nenhum outro lugar
do mundo – trata-se da Mimosa catharinensis Burkart, um arbusto trepador com
presença de espinhos. 5
O parque também possui a formação vegetal de restinga, que, segundo a
Resolução 261, de 30 de junho de 1999, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), pode ser definida como:
um conjunto de ecossistemas que compreende comunidades vegetais florísticas e fisionomicamente distintas, situadas em terrenos predominantemente arenosos, de origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações

5

FATMA. Parque Estadual do Rio Vermelho. D isponível em: < http:/ / www.fatma.sc.gov.br/
conteudo/ parque-estadual-do-rio-vermelho> . Acesso em: 17 abr. 2015.
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destas, de idade quaternária, em geral com solos pouco desenvolvidos. Estas
comunidades vegetais formam um complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que depende mais da natureza do solo que do clima, encontrando-se em
praias, cordões arenosos, dunas e depressões associadas, planícies e terraços
(BRASIL, 1999).

D eve-se destacar que a vegetação de restinga tem um papel fundamental para a estabilização dos sedimentos e para a manutenção da drenagem
natural do local onde ela ocorre, uma vez que os ecossistemas de restinga têm
a fragilidade como característica natural. Além disso, ela é essencial para a
preservação da fauna residente e migratória, associada à restinga e que encontra, nesse ambiente, disponibilidade de alimentos e locais seguros para fazer
seus ninhos e proteger-se dos predadores (BRASIL, 1999).
A vegetação nativa do Parque Estadual do Rio Vermelho, portanto, é
essencial para a manutenção do equilíbrio geológico das restingas e para a
conservação da Lagoa da Conceição, além de possuir fundamental importância na conservação dos mananciais aquíferos do complexo hídrico da região.
Devido à sua variedade de ecossistemas, é reduto de diversas espécies de animais e vegetais e é constituído como área central da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica, declarada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura) (SANTA CATARINA, 2007).
Quanto à fauna da região, no parque foi registrada a ocorrência de 106
espécies de aves silvestres e 15 espécies de répteis, sendo um deles o lagartinho-da-praia (Liolaemus occipitalis), uma espécie rara, ameaçada de extinção,
que vive somente nas dunas do litoral de Santa Catarina e do Rio G rande do
Sul. Existem atualmente 25 espécies de mamíferos na Ilha de Santa Catarina,
com a possibilidade de que praticamente todas elas sejam encontradas no
PAERVE devido à grande variedade de ambientes. Nas pesquisas do G IPEDU, também foram vistas pegadas de gambá (Didelphis aurita) e de cachorrodo-mato (Cerdocyon thous). O macaco-prego (Cebus nigritus) é encontrado no
parque e dá nome ao Morro dos Macacos.
A região do PAERVE também abriga em seu subsolo o Aquífero Ingleses-Rio Vermelho, responsável pelo abastecimento de água do norte da Ilha de
Santa Catarina. Por essa razão, a conservação do parque contribui para que a
recarga de água do aquífero ocorra sem qualquer impedimento e esteja livre de
contaminantes. 6

6

FATMA. Parque Estadual do Rio Vermelho. D isponível em: < http:/ / www.fatma.sc.gov.br/
conteudo/ parque-estadual-do-rio-vermelho> . Acesso em: 17 abr. 2015.
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Pinus spp: reflorestamento ou monocultura?
Entende-se que o termo reflorestamento permite ambiguidade conotativa em relação a seu significado, uma vez que deveria traduzir a ideia de recompor a floresta; muitas vezes, na realidade, é exercido de outra forma, com espécies exóticas. Reflorestar é, na verdade, trazer de volta a floresta original, nativa, visando à conservação da biodiversidade, perenidade e complexidade do
ecossistema. Muitas vezes, nessas áreas desmatadas foram introduzidas espécies exóticas, caracterizando uma prática de monocultura e não de reflorestamento. Esse equívoco em relação à terminologia utilizada é apenas uma das
confusões causadas pelos eufemismos dentro do estudo da silvicultura:
Outro grande equívoco terminológico é o uso da denominação de “Setor
Florestal” quando se faz referência para o setor empresarial ligado às monoculturas arbóreas comerciais e os produtos da madeira. Se estas não são
florestas, e sim atividade de silvicultura, logo o âmbito do setor representa,
na realidade, o Setor da Silvicultura, ou o Setor Madeireiro, ou Setor da
Madeira e de seus derivados, como celulose, lenha e resinas, por exemplo
(TEIXEIRA, 2008, p. 272).

A monocultura de árvores não pode ser considerada floresta por não
caracterizar um nicho biológico. Infelizmente, as terminologias errôneas ganharam terreno para suavizar a percepção negativa das monoculturas arbóreas.
No caso da denominação “reflorestamento”, a utilização do termo pode ser
ainda mais absurda quando se trata de plantios arbóreos em áreas originais de
campos e restingas, já que ambos se distinguem pela ausência de espécies vegetais de grande porte.
As florestas homogêneas exóticas são consideradas uma ameaça não
somente para a flora, como também para a fauna. A extinção de um nicho
ecológico coloca em risco a existência de um habitat e, consequentemente,
afeta todos os seres ali residentes. Mesmo assim, ainda são preferíveis:
As espécies campeãs de invasões no território brasileiro são as plantas coníferas do gênero Pinus spp, introduzidas no Brasil para produção de madeira
de reflorestamento. Identificadas em trinta e cinco Unidades de Conservação das regiões Sul e Sudeste, são espécies que podem alterar a acidez dos
solos e inviabilizar a sobrevivência de animais, entre outros impactos (ZILLER, 2001).

O Pinus spp. enquadra-se na categoria de espécie exótica invasora no
Parque do Rio Vermelho, em função de deter tais características. Segundo o
engenheiro florestal Fernando Campanha Bechara (2003, p. 01), as espécies
exóticas invasoras são espécies que, pelo processo de contaminação biológica,
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tornam-se dominantes, alteram a fisionomia e a função dos ecossistemas naturais, o que leva as populações nativas à perda de espaço e ao declínio genético. As plantas exóticas invasoras tendem à homogeneização da flora mundial,
ameaçando a biodiversidade global. O autor afirma que, quando uma espécie
invasora permite poucas probabilidades de encontros interespecíficos, evitando seu controle demográfico através da função dos consumidores, como o
gênero Pinus, no Parque do Rio Vermelho, o equilíbrio entre produtores e
consumidores é quebrado, formando uma comunidade dominada por poucas
espécies (BECHARA, 2003, p. 05).
Algumas características permitem às espécies exóticas tornarem-se potenciais invasoras: alta taxa de crescimento, grande produção de sementes pequenas e de fácil dispersão, alta longevidade das sementes no solo, alta taxa de
germinação dessas sementes, maturação precoce das plantas já estabelecidas,
fluoração e frutificação mais prolongadas, alto potencial reprodutivo por brotação, pioneirismo, alelopatia e ausência de inimigos (PARKER et al., 1999).
A inserção de exóticas pode ocasionar a chamada contaminação biológica, destruindo recursos naturais em ecossistemas estabilizados pela alteração da matriz de produção pretendida, trazendo, em geral, impactos negativos. Seus locais preferenciais de invasão são os ecossistemas abertos, tais como
os campos nativos ou pastagens nativas, os cerrados, áreas agrícolas e também
as áreas degradadas. Pode invadir também clareiras de áreas florestadas, áreas
florestais em fases sucessionais, restingas, dunas, matas ciliares e zonas de
preservação em geral (SOUTO, 2005, p. 54). No Parque do Rio Vermelho,
como existem remanescentes de quase todas essas formações, as mesmas encontram-se ameaçadas pela presença do Pinus spp.
As questões ambientais geradas pela presença da espécie no Parque do
Rio Vermelho transpassam o problema ocasionado pelo seu potencial invasor.
Suas folhas, quando atingem o solo, cobrem-no fazendo uma manta trançada,
o que acaba impedindo a penetração de outras sementes ou até mesmo que a
umidade do solo passe para a superfície, aumentando o risco de alastramento
de incêndios.

Incêndios no Parque Florestal do Rio Vermelho:
ameaças à regeneração
São diversos os agentes que podem causar danos aos recursos florestais,
e dentre eles o fogo é considerado um dos mais danosos. Isso porque todos os
anos os incêndios vêm destruindo grandes extensões florestais no mundo in-
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teiro, de modo que florestas e demais tipos de vegetação são afetados pela
ocorrência de incêndios de diferentes intensidades. Variáveis como o aumento
da população, o acúmulo de materiais combustíveis e a incidência cada vez
maior de causas humanas, principalmente os incendiários, vêm contribuindo
para o agravamento da situação em muitos países (SOARES; SANTOS, 2002,
p. 220).
De acordo com Ronaldo Viana Soares (2007, p. 59), as espécies florestais também exercem certa influência na propagação dos incêndios. U m
povoamento puro de coníferas, às quais pertence o gênero Pinus, por exemplo,
pelas características de inflamabilidade inerentes à espécie, apresenta um potencial risco de propagação do fogo maior do que um povoamento de árvores
folhosas.
As características dessa vegetação facilitam a combustão pelo excesso
de acúmulo de resíduos como acículas7 e galhos na serrapilheira 8, além do alto
índice de substâncias resinosas nas raízes e caules das árvores desse gênero,
fatores que se agravam em períodos de seca e estiagem (SANTA CATARINA,
1986, p. 3).
Como afirmam Ronaldo Viana Soares e Juliana Ferreira, o Brasil tem
recebido constantes advertências e críticas de organizações conservacionistas
e instituições governamentais de outros países pela falta de proteção de suas
florestas contra o fogo. Todos os anos aparecem inúmeras notícias sobre focos
de fogo, incêndios e queimadas em nosso país; no entanto, não recebem estudos detalhados, permitindo informar precisamente dados como o número de
incêndios, a superfície queimada ou até mesmo os danos causados (SOARES;
SANTOS, 2002, p. 220).
De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – 1991 a 2012,
volume Santa Catarina, o incêndio florestal está inserido na classificação dos
desastres naturais relacionados à intensa redução das chuvas. É um fenômeno
que compõe esse grupo, pois a propagação do fogo relaciona-se diretamente à
redução da umidade do ambiente e ocorre com maior frequência e intensidade
nos períodos de estiagem e seca (UFSC, 2012, p. 136). Esse fenômeno pode
ser provocado por:

7

As acículas, ou órgãos aciculares, são aqueles com forma comprida e fina do organismo vegetal, e nesse caso são especialmente as folhas dos Pinus.
8
Camada mais superficial do solo, acima do humo, composta especialmente de matéria vegetal em
decomposição – serrapilheira. In: D icionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. D isponível em: < http:/ / www.priberam.pt/ dlpo/ serrapilheira> . Acesso em: 28 fev. 2015.
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causas naturais, como raios, reações fermentativas exotérmicas, concentração de raios solares por pedaços de quartzo ou cacos de vidro em forma de
lente e outras causas; imprudência ou descuido de caçadores, mateiros ou
pescadores, através da propagação de pequenas fogueiras feitas em seus acampamentos; [...] perda de controle de queimadas, realizadas para limpeza de
campos ou de sub-bosques; além de incendiários e/ ou piromaníacos. Pode
também iniciar-se de forma espontânea ou em consequência de ações e/ ou
omissões humanas (UFSC, 2012, p. 136).

Os incêndios florestais também provocam sérios danos à fauna pela perda
de hábitat e de alimentos e ao solo pela perda de nutrientes dos organismos
decompositores. Da mesma forma são nocivos ao homem pela liberação de
grandes quantidades de gás carbônico, que pode ser emitido instantaneamente para a atmosfera ou ser estocado na forma de carvão sobre o solo (UFSC,
2012, p. 137).
O Parque Florestal do Rio Vermelho possui cerca de um terço de sua
extensão reflorestada com eucaliptos e principalmente Pinus spp., sendo que o
último proporciona as condições favoráveis para a ocorrência de incêndios.
Além disso, o parque possui em suas instalações um camping, onde todo ano,
em especial nos meses de verão, circula grande número de pessoas que usam o
fogo para diversas necessidades; esses fatores aumentam os riscos de incêndios.
Nos meses de verão, é comum a incidência dos relatos da ocorrência de incêndios: o ar seco e as altas temperaturas também fazem com que as folhas que se
depositam no solo sequem mais rapidamente, favorecendo sua combustão
(COSTA, 2003, p. 71). Os incêndios no parque são frequentemente noticiados
em periódicos e demais meios de comunicação de Florianópolis e região, sendo que, entre agosto de 2012 e fevereiro de 2014, foram relatados, respectivamente, incêndios do tamanho de “cinco campos de futebol” 9 e de 10 hectares
de mata 10, principalmente nas áreas com reflorestamento de Pinus spp. Outros
incêndios de grandes proporções, tomando como referência a área do parque,
ocorreram nos anos seguintes e foram também noticiados, como pode ser observado na Figura 04. Dessa vez foi preciso montar uma força-tarefa para conter o fogo, que se alastrou rapidamente.
9

BOMBEIROS controlam incêndio no Parque Florestal do Rio Vermelho em Florianópolis.
Notícias do Dia Online, Florianópolis, 12 ago. 2012. Disponível em: < http:/ / ndonline.com.br/
florianopolis/ noticias/ 32499-bombeiros-controlam-incendio-no-parque-florestal-do-rio-vermelho-em-florianopolis.html> . Acesso em: 20 fev. 2015.
10
FORÇA-TAREFA extingue fogo na Praia do Moçambique, em Florianópolis. G1 Santa Catarina, 12 fev. 2014. Disponível em: < http:/ / g1.globo.com/ sc/ santa-catarina/ noticia/ 2014/ 02/
forca-tarefa-extingue-fogo-na-praia-do-mocambique-em-florianopolis.html> . Acesso em: 20 fev.
2015.
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Figura 4: Em Florianópolis, incêndio atingiu região próxima à Praia de Moça m biqu e.

Fonte: Força-tarefa extingue fogo na Praia do Moçambique, em Florianópolis. G1 Santa
Catarina, 12 fev. 2014. Disponível em: < http:/ / g1.globo.com/ sc/ santa-catarina/ noticia/
2014/ 02/ forca-tarefa-extingue-fogo-na-praia-do-mocambique-em-florianopolis.html> .
Acesso em: 20 fev. 2015.

No entanto, observa-se que, de modo geral, as notícias são reduzidas e
limitam-se às informações da data, da duração e do modo como o incêndio foi
combatido. Detalhes como os danos à flora e à fauna local, bem como à população que habita o entorno do parque raramente são mencionados. Os danos
posteriores aos incêndios, aparentemente, não averiguados e transmitidos de
forma detalhada por parte dos meios de comunicação, sendo comum encontrar nas reportagens apenas informações como: “O Corpo de Bombeiros ainda não tem um levantamento exato da área devastada pelo incêndio, os dados
estão sendo contabilizados” 11. Pode-se perceber que não há uma retomada da
11

INCÊNDIO no Parque Florestal Rio Vermelho dá trabalho aos Bombeiros de Florianópolis.
BandSC. 13 de agosto de 2012. Disponível em: < http:/ / www.bandsc.com.br/ canais/ materiaview.html?id= 10616> . Acesso em: 16 mar. 2015.
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discussão após a data dos acontecimentos e que as informações dos Relatórios
de Danos elaborados pela Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros, as entidades responsáveis, não são veiculadas ao público. Evidencia-se, portanto, o desinteresse dos veículos de comunicação para com esses eventos, bem como sua
importância para a sociedade e o meio ambiente da Ilha de Santa Catarina.
As causas dos incêndios, por sua vez, são normalmente atribuídas às
características da vegetação de Pinus spp. e à facilidade com que se incendeiam
no clima seco dos meses de verão, conforme já mencionado. É frequente, também, a afirmação por parte dos bombeiros de que o fogo pode ter sido iniciado
por cigarros acesos descartados na mata, além das suspeitas de incêndios criminosos. O calor, a vegetação seca no solo e o vento forte também possibilitam o alastramento do incêndio. Em síntese, as causas podem ser consideradas acidentais, naturais ou ainda crimes ambientais.
Algumas medidas de prevenção aos incêndios já foram tomadas. No
ano de 1986, como parte I do Plano de Proteção Florestal para o então “parque Florestal do Rio Vermelho”, foram construídos 11.610 metros de aceiros,
com o objetivo de evitar e/ ou facilitar o controle dos incêndios no parque
(SANTA CATARINA, 1986, p. 3). Aceiros são denominados os obstáculos
construídos com a retirada de toda a vegetação de certa área e que exatamente
pela ausência de vegetação atuam como barreiras à propagação do fogo (SOARES, 1972, p. 43). Além disso, de acordo com Ronaldo Viana Soares, pode-se
considerar que:
A grande utilidade dos aceiros é, sem dúvida, a facilidade de acesso ao local
do fogo e a possibilidade que oferece de permitir o emprego de técnicas especiais para deter o fogo naquele local. Os aceiros, portanto, apesar de sozinhos
geralmente não serem capazes de deter o fogo, permitem que, empregando-se
gente e equipamento suficiente, se combatam incêndios muito mais facilmente e com maiores possibilidades de sucesso (SOARES, 1972, p. 44).

Além de utilizar a técnica de aceiros como preventiva, destinada a quebrar a continuidade do material combustível, também é considerada facilitadora
da entrada de pessoas e veículos para o combate dos incêndios dentro da mata.
Em 25 de março de 1987, o ex-administrador do parque, Henrique Berenhauser, endereçou uma carta ao então governador do Estado de Santa Catarina, Pedro Ivo Campos, com uma série de denúncias a respeito, a seu ver, da
má administração do parque depois de sua saída e das trocas de governo. Nela,
Berenhauser também atenta para o problema afirmando que “incêndios têm
varrido o parque de ponta a ponta, porque não existe manutenção dos aceiros
e das estradas”.
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D eve-se, portanto, atentar para o fato de que a construção de aceiros
não é suficiente para a prevenção aos incêndios e queimadas, uma vez que, se
não forem feitas manutenções, como a retirada de gramíneas, ervas e outros
tipos de vegetação que crescem no local, a sua eficiência estará comprometida. A limpeza periódica dos aceiros é de extrema importância e também considerada como medida importante para a prevenção dos incêndios (SOARES,
1972, p. 46).
Outras medidas profiláticas foram adotadas, como a construção de duas
torres de observação em pontos que permitem boa visibilidade ao observador,
e o desenvolvimento de trabalhos e campanhas educativas, com o objetivo de
informar e sensibilizar a comunidade sobre a necessidade e a importância das
ações de prevenção dos incêndios no Parque Estadual do Rio Vermelho (COSTA, 2003, p. 72). Não obstante, pode-se observar que os incêndios e queimadas se repetem todos os anos, com maior ou menor intensidade, sem que medidas efetivas sejam tomadas.

Considerações finais
O Pinus ssp., introduzido visando à contenção das dunas, tornou-se um
agente de mudança na paisagem e no ecossistema da região do atual Parque
Estadual do Rio Vermelho.
Além dos problemas ambientais causados pela presença do Pinus spp,
que foi considerada uma espécie exótica invasora, as características fisiológicas da espécie favorecem o alastramento de incêndios. Nos períodos de secas,
as folhas caídas transformam-se numa manta, não deixam com que a umidade do solo chegue a atingir a superfície.
Atualmente, podemos identificar uma crescente discussão a respeito da
retirada das árvores exóticas do Parque do Rio Vermelho, juntamente com
propostas e ações para a revitalização dessa área. Em 21 de setembro de 2009,
no dia da árvore, a Fundação do Meio Ambiente (FATMA) anunciou os planos de reformar o Parque Florestal do Rio Vermelho com a intenção de erradicar o Pinus da unidade e fazer o replantio com árvores nativas. A ideia, segundo o então presidente da Fatma, Murilo Xavier Flores, seria transformar a
unidade em local de visitação e educação ambiental. 12

12

FATMA planeja reforma no parque do Rio Vermelho em Florianópolis. Diário Catarinense
Online, Florianópolis, 22 set. 2009.
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No ano de 2013, essa iniciativa se estendeu para diversos pontos do
estado de Santa Catarina, e o objetivo era que os locais que tiveram substituição de plantas nativas por estrangeiras passassem pelo processo de recuperação. Nesse sentido, segundo reportagem do jornal Diário Catarinense do dia 22
set. 201313, a capital do estado apresentava os exemplos mais visíveis dessa
mudança:
Pinus e eucaliptos que sombreiam a SC-406, que liga o Rio Vermelho à Barra da Lagoa, começam a ser retirados no ano que vem. Além disso, a mesma
rodovia, no costão do Morro das Pedras, no Sul da Ilha, já não tem mais as
casuarinas, mais conhecidas como chorões pelos moradores. Ali, em alguns
pontos, já é possível ver o mar sem a cortina de árvores frondosas, mas altamente perigosas. 14

Ainda de acordo com a reportagem, Florianópolis possui dois órgãos
ambientais envolvidos nessa ação:
A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) já iniciou a retirada de
700 árvores na unidade de conservação municipal do Parque da Lagoa do
Peri – desde o costão do Morro das Pedras até o início da praia da Armação.
Mas o projeto maior está com a coordenação da Fundação Meio Ambiente
(Fatma). Depois de estudos detalhados do impacto das exóticas para a biodiversidade, o órgão aguarda para abrir licitação que escolherá a empresa
responsável por derrubar o equivalente a mais de 600 campos de futebol de
pínus, eucaliptos e outras árvores estrangeiras plantadas no Parque do Rio
Vermelho, unidade de conservação estadual.

Segundo a bióloga Beloni P. Marterer, a fase inicial de restauração da
vegetação natural do parque levaria em torno de cinco anos. No entanto, o parque já apresenta espécies nativas que lutam para sobreviver no meio do Pinus
spp. A partir do momento em que uma legislação federal passou a proteger o
espaço, em 2007, iniciaram-se os estudos na unidade de conservação para a
retirada das exóticas que impediam o crescimento das nativas, uma vez que o
conceito de “proteger” significa “garantir a biodiversidade nativa da região” 15.
A partir do ano de 2014, o parque também começou a oferecer à população atividades de educação ambiental voltadas às escolas. Com o propósito
de estimular o uso público da Unidade de Conservação, a equipe do Camping
do Rio Vermelho, durante o período de baixa temporada, recebe e acompanha

13

ÁRVORES nativas de cada região voltam para a paisagem de Santa Catarina. Diário Catarinense Online. Florianópolis, 22 out. 2013, p. 1.
14
Idem.
15
Ibidem, p. 2.
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grupos escolares para visitas guiadas. “Nessa atividade, as crianças e adolescentes entram em contato com ecossistemas diversos, como os fragmentos de
Mata Atlântica, a Lagoa da Conceição, o bosque de árvores exóticas, a vegetação de restinga e a praia do Moçambique.” 16
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Do “ murmúrio das negras águas”
à “ maior chuva do século” :
uma história das enchentes em
Palhoça – SC (1856-1995)
Luís Guilherme Fagundes
Eunice Sueli Nodari

Introdução
Vivemos um momento de grande interesse pelos assuntos relacionados
ao meio ambiente. Dentro desse vasto campo de discussões, que inclui tópicos
como desmatamento, mudanças climáticas, destruição da biodiversidade, entre outros assuntos, a temática dos desastres ambientais ganha cada vez mais
espaço e relevância. Esse crescente interesse tanto de noticiar como de debater
a respeito desses eventos catastróficos, em parte, pode ser explicado pela grande quantidade de pessoas que são afetadas todos os anos por desastres dos
mais diversos tipos.
N os últimos anos, a frequência e a intensidade com que esses eventos
acontecem no mundo inteiro vêm aumentando de maneira alarmante. E no
Brasil a situação não é diferente: o total de desastres registrados passou de
aproximadamente 8.600 na década de 1990 para 23.200 na década de 2000.
D urante todo esse período, mais de 96 milhões de brasileiros foram atingidos por algum desastre ambiental, sendo as secas e as inundações os eventos
que mais afetaram pessoas, respectivamente 50% e 40% desse total (HIG ASHI
et al., 2012, p. 28). Além desses tipos de desastres, também ocorrem com
frequência em nosso país vendavais, chuvas de granizo, geadas, incêndios
florestais, movimentos de massa (deslizamentos), erosões e tornados.
De 1991 a 2010, a Região Sul – formada pelos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio G rande do Sul – concentrou 34% de todas as ocorrências de
desastres, ficando atrás apenas do Nordeste, que registrou 40% das ocorrências
(HIG ASHI et al., 2012, p. 86). Se analisarmos o ranking dos municípios mais
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afetados por desastres no Brasil, produzido pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED, veremos que, dos setenta municípios
que compõem a lista, trinta e quatro deles são catarinenses, incluindo os sete
primeiros colocados (UFSC, 2012, p. 89). Esses números nos permitem afirmar que Santa Catarina merece atenção especial quando tratamos de desastres ambientais.
Inúmeros são os municípios de Santa Catarina que são afetados por
desastres; neste trabalho nos atentaremos para o município de Palhoça. É possível observar a recorrência dos desastres nesse município no período que vai
do ano de 1979 ao de 2011. Nesse intervalo de trinta e dois anos foram registradas quarenta e três ocorrências de: vendavais, secas, chuvas de granizo, movimentos de massa (deslizamentos), vazamento de produtos perigosos e principalmente enchentes, que causaram enormes prejuízos e afetaram milhares
de pessoas. Essas últimas se mostraram tão destrutivas, sobretudo na década
de 1990, que figuravam entre os principais problemas municipais, juntamente
com o crescimento desordenado, a invasão de áreas de preservação e a deficiência do saneamento básico (SILVEIRA, 1999, p. 46).
O objetivo deste capítulo é analisar as principais enchentes ocorridas no
município de Palhoça de meados do século XIX ao final do XX, tendo em
vista que o processo de ocupação populacional desse município pode ser considerado um dos grandes responsáveis pela ocorrência das inundações. Serão
discutidas as enchentes mais significativas que afetaram a população, causando danos materiais e humanos.
Ao contrário do que se acreditou por muito tempo, os desastres ambientais não são causados estritamente por fatores naturais, mas são o resultado,
sobretudo, do aumento da população, do desmatamento, da ocupação desordenada e do intenso processo de urbanização e industrialização. Em outras palavras, os desastres ambientais podem ser compreendidos como consequência das tentativas humanas de dominar a natureza, que, na maioria
das vezes, acabam derrotadas (KOBIYAMA et al., 2006, p. 1). É importante
compreendermos, todavia, que os desastres também são construções sociais
e culturais, já que é a partir da percepção humana que se define um acontecimento como uma calamidade, ou seja, em áreas livres da presença humana,
as intempéries geralmente não são percebidas como catástrofe (ESPÍN D OLA; N ODARI, 2012, p. 165-166).
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Localização e aspectos geográficos
O município de Palhoça está localizado na mesorregião da G rande Florianópolis e, por apresentar uma área total de aproximadamente 395 km 2, é
considerado um dos maiores municípios do litoral catarinense. Possui atualmente, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de G eografia e Estatística
(IBG E), uma população de 154.244 habitantes, sendo o décimo município
mais populoso do estado 1. Palhoça faz limite com os municípios de São José
ao norte, Santo Amaro da Imperatriz a oeste e Paulo Lopes ao sul, sendo
banhado pela baía sul da Ilha de Santa Catarina e o Oceano Atlântico. A cobertura vegetal do município tem o predomínio da Floresta Ombrófila Densa
(FOD) e, nas regiões mais elevadas, da Floresta Ombrófila Densa Montana
(FODm). Também podemos encontrar a vegetação de mangues nos estuários
dos rios Cubatão, Aririú, Passa Vinte e G rande e a vegetação de restinga no
litoral sul do município. De acordo com o Mapa de Climas do Brasil (IBG E,
2002), podemos classificar o clima de Palhoça como temperado subquente e
superúmido, com uma temperatura média anual entre 18º e 20º C. Os principais rios que cortam o município pertencem à bacia hidrográfica do Cubatão
do Sul; e são eles: o Maruim 2, o Passa Vinte, o Aririú e o Cubatão, que dá
nome à bacia. No mapa (Figura 1), observa-se o município de Palhoça e em
destaque, a região central da cidade, por onde passam os principais rios que
estão relacionados à ocorrência de enchentes.

1

D ispon ível em : < h ttp:/ / www.cida des.ibge.gov.br/ xtra s/ perfil.ph p?la n g= &codmu n =
421190&search= santa-catarina| palhoca| infograficos:-informacoes-completas> . Acesso em: 10
jan. 2015.
2
Também encontramos a grafia Imaruí, Imaruim e Imaruhy.
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Figura 1: Localização de Palhoça. Em destaque, os rios que cortam o centro
do município.

Fonte: ESPÍRITO SANTO, Sabrina Mendes. Evolução da ocupação do solo nos manguezais do
município de Palhoça utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-G raduação em Engenharia Ambiental, Centro Tecnológico, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004, p. 36.
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A ocupação do município de Palhoça
Assim como muitas cidades catarinenses que nasceram às margens dos
rios, o povoado de Palhoça foi fundado próximo à foz do rio Maruim por
Caetano Silveira de Mattos no final do século XVIII. Ele construiu naquela
localidade, incentivado pelo governador da Capitania de Santa Catarina, o
coronel João Alberto de Miranda Ribeiro, um armazém para o recolhimento
de farinha e outros gêneros (LOPES, 1919, p. 11). A fundação do povoado
fazia parte de uma iniciativa de promover uma ligação entre a vila de Lages,
que pertencia à Capitania de São Paulo e o litoral, até a freguesia de São José.
A principal motivação para a construção desse caminho estava relacionada à questão de segurança da Capitania, visto que em 1777, quando Desterro foi atacada pelos espanhóis, a população e os soldados se dispersaram ao
fugir da ilha. Posteriormente, em 1790, foram concluídas 16 léguas de estrada
do litoral até a Serra do Trombudo, divisa entre Santa Catarina e São Paulo,
de modo que o restante das obras até Lages ficou a cargo da capitania vizinha.
No entanto, tais obras não foram concluídas, o caminho foi abandonado e a
vegetação tomou conta novamente (FILHO; ALMEIDA; MESSIAS, 2011, p.
5). Somente após a anexação de Lages à Capitania de Santa Catarina e à organização da Província, depois da Independência do Brasil, que as obras na Estrada de Lages foram retomadas, porém não mais por motivos de segurança,
mas sim comerciais.
Em 1838, optou-se por um novo traçado; a estrada nova seguia pelas
margens dos rios Cubatão e São Miguel, passando pelas colônias de Teresópolis e Rancho Queimado, seguindo até Taquaras, de onde acompanhava o mesmo percurso da estrada velha. Esse caminho ficou conhecido como Caldas da
Imperatriz e passou a ser a opção do governo provincial, já que era menos
dispendioso do que o anterior (FILHO; ALMEIDA; MESSIAS, 2011, p. 7).
Assim, os viajantes que saíam do Estreito com destino a Lages, e vice-versa,
começaram a passar necessariamente por Palhoça.
Segundo a classificação do historiador palhocense Claudir Silveira, esse
primeiro período da história do município pode ser chamado de Agrícola-Pescador e vai do final do século XVIII até 1882. Palhoça era apenas um arraial
com pequenos povoados na orla marinha, e sua economia era baseada na pesca e na fabricação de farinha de mandioca (SILVEIRA, 1999, p. 10).
A partir do final do século XIX, o comércio entre Desterro e Lages tornou-se cada vez mais intenso, o que favoreceu o desenvolvimento econômico
de Palhoça, que passou a servir de entreposto de mercadorias.
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Houve um tempo em que São José era o empório do comércio com a serra,
mas logo que a Palhoça começou a tomar desenvolvimento, a antiga cidade
entrou a decair até o ponto em que a vemos atualmente [...]. Era natural tal
sucesso, que forças humanas não poderiam impedir, pois a Villa da Palhoça,
ficando cinco quilômetros mais próxima dos negociantes da serra, e dispondo de mais facilidade em suas permutas e compras, apoderou-se do comércio que anteriormente era feito com São José (ROSA, 1905, p. 188).

Essa segunda fase, que iniciou por volta de 1882, quando Palhoça foi
elevada à condição de Freguesia, é chamada por Claudir Silveira de Período
dos Transportes. Nessa época, Palhoça diversificou sua produção agropecuária e tornou-se importante produtora de telhas e tijolos, que eram vendidos na
capital. Esse período de grande prosperidade teve seu apogeu em 1894, quando Palhoça emancipou-se de São José para formar com as freguesias de Santo
Amaro do Cubatão, Enseada de Brito, Teresópolis, Santa Isabel, Capivari e
Santa Teresa um município autônomo com a denominação de Município de
Palhoça (Figura 2), tendo por sede a vila do mesmo nome, três quilômetros ao
sul do rio Maruim (SILVEIRA, 1999, p. 9).
Figura 2: Limites territoriais de Palhoça em 1894 com as divisões políticas atuais.

Fonte: Jornal N otícias do D ia on-line. D isponível em:< http:/ / www.ndonline.com.br/
flo ria n o po lis/ n o ticia s/ 10474-pa lh o ca -perd era -m u ito s-m a is-d o -qu e-em -exten sa o territorial.html> . Acesso em: 10 jan. 2015.
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Do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, os comerciantes de Palhoça dominaram o transporte marítimo de mercadorias até
a capital, o que exigiu a construção de vários portos para que os lanchões e
botes pudessem atracar. Esse fato promoveu uma verdadeira invasão das praias
e manguezais mais próximos, onde foi construída a praça central da cidade.
Podemos ter uma melhor noção desse processo de ocupação através da descrição de José Viera da Rosa 3 em 1905:
No lugar em que se acha a Vila não se encontram praias de branco ou amarelo areião, como soe acontecer nos lugares que o ladeiam, mas sim uma
linha de mangues, de terreno mole, onde cada negociante mais abastado
abriu para o uso próprio um canalete, por onde saem os botes carregados de
colonos e suas mercadorias, duas vezes por semana (ROSA, 1905, p. 188).

Desse modo, a partir do conhecimento de como aconteceu a ocupação
do local, podemos compreender o porquê da cidade ter se desenvolvido em
uma faixa estreita muito próxima ao mar, entre o rio Maruim, ao norte, e o rio
Cubatão, ao sul (ver Figura 1). Apesar de essa ser uma posição estratégica em
termos comerciais, ela possuía uma séria desvantagem: a sede da Vila foi construída em “[...] um terreno baixo, composto às vezes de manguezais formando patoraes [...]4” (ROSA, 1905, p. 196), que vinha desde a ponte sobre o rio
Maruim até a região do Morro do Cambirela, próximo à foz do rio Cubatão.
Assim, nesse período, transitavam por ali “somente aqueles que viajavam
para a Serra, arriscando passar pelo tirirical5 e atoleiros que se encontravam
na estrada geral, hoje, em parte a rua principal da sede do Município” (LOPES, 1919, p. 12). A condição dos terrenos fazia com que daqueles que traziam
tropas de gado com destino a D esterro tomassem um pequenos desvio, passando pela beira do mar até chegar à ponte do rio Maruim, já que a estrada
entre a sede de Palhoça até esse local podia ser muito perigosa para os animais.

3

José Viera da Rosa nasceu no ano de 1869 em São José e cursou a Escola Militar do Rio de
Janeiro entre 1888 e 1892. Foi também diretor do Serviço G eográfico e Inspetor de Proteção
aos Índios de Santa Catarina, além de colaborador dos jornais Folha do Commercio e Terra
Livre de Florianópolis (PAULI, 2008, apud BRANDT, 2010, p. 218).
4
Segundo o Novo Dicionário Aurélio, patoral é uma expressão catarinense que significa terreno
pantanoso e coberto de mangues (FERREIRA, 1975, p. 1046).
5
Tirirical era uma expressão utilizada no início do século XX para se referir a um local onde era
abundante a tiririca. O capim-tiririca (Cyperus rotundus) é também conhecido como tiririca,
tiririca-do-brejo, barba-de-bode, capim-dandá e junça. Ele pertence à família Cyperaceae. Esta
planta é considerada uma macrófita aquática, plantas herbáceas que crescem na água, em
solos cobertos por água ou saturados de água (ESTEVES, 2011).
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Em 1905, na sede só existia a referida estrada principal, que ligava São
José à estrada nova para Lages, já que não haviam sido construídas ruas laterais. Seria necessário primeiro, segundo José Vieira da Rosa (1905), drenar
todos os terrenos que ficavam a oeste da estrada, pois eram quase todos compostos por banhados. Esse mesmo autor também argumenta que, se os palhocenses desejassem que sua vila se tornasse uma grande cidade, teriam que inicialmente conquistar o terreno por meio de canais ou diques para evitar a invasão das águas durante as marés cheias. Por fim, ele ressalta que a praça, onde
se encontravam a intendência municipal e a igreja matriz, estava em terreno
bem amplo e com espaço para novas edificações, que, no entanto, também era
encharcado. Por outro lado, José Lupércio Lopes, professor e promotor do
município, apesar de reconhecer a existência de atoleiros e banhados na localidade, escreveu em 1919 que:
Palhoça não é alagadiça, como dizem espíritos prevenidos, nem foco de febres palustres e intermitentes. Ao contrário, a vila está localizada em um tal
ponto que, sem ser dotada de rede de esgotos, é entretanto esse serviço feito
pela própria natureza (LOPES, 1919, p. 38).

Ainda que houvesse opiniões divergentes a respeito da topografia de
Palhoça, o fato é que, desde meados do século XIX, já temos notícias de inundações provocadas pela invasão das águas, principalmente dos rios Maruim e
Cubatão, nessas áreas mais baixas.
A construção da Ponte Hercílio Luz em 1926 foi o marco inicial do
Período de Decadência, segundo Claudir Silveira. As mercadorias de grande
parte do interior do estado, que eram transportadas pelo mar por empresas de
Palhoça, passaram a ser levadas por meio de carroças até Florianópolis. O
município, enfraquecido política e economicamente, começou a perder parte
do seu território com o processo de emancipações, que teve início na década
de 1920 e terminou em 1962. A partir do ano de 1962, Palhoça passou a ter a
configuração atual. Em 1975, com a construção da BR-101 e de vários conjuntos habitacionais, teve início o período de Retomada do Desenvolvimento (SILVEIRA, 1999, p. 9). O eixo formado pela BR-101 promoveu uma rápida expansão das áreas urbanizadas, tanto a leste em direção aos manguezais como
a oeste nas áreas tradicionalmente rurais. O grau de urbanização passou de
12,11% em 1960 para 96,14% em 1991, e a população cresceu mais de cinco
vezes nesse período (VILLAVERDE, 1996, p. 34).
A ocupação urbana do município trouxe consigo diversos problemas
relacionados à degradação ambiental, oriundos do processo de urbanização
acelerada e desordenada. Para compreendermos a dinâmica das enchentes cons-
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tantemente registradas no município de Palhoça, devemos considerar todo esse
longo processo de ocupação dos manguezais e das áreas próximas aos rios,
naturalmente inundadas em períodos de intensas chuvas e/ ou de maré alta.

As principais enchentes ocorridas em Palhoça
Através da pesquisa em periódicos6 da região da G rande Florianópolis,
em relatórios dos presidentes da Província de Santa Catarina, em documentos
oficiais como decretos municipais e relatórios de danos, foi possível realizar
um levantamento das principais enchentes ocorridas no município de Palhoça
de meados do século XIX até o final do século XX.
Em 1856, por meio de uma nota publicada no jornal O Mensageiro 7, o
governo da província procurou mostrar seus esforços na reconstrução de várias
pontes, possivelmente arruinadas por uma enchente ocorrida em 1854. Ao
que tudo indica, foram reformadas quatro pontes na freguesia do Imaruhy,
sendo três delas no aterro do Patoral, que ligava essa freguesia ao sul do município. Nesse mesmo caminho, em direção à estrada nova para Lages, sobre o
rio Aririú, temos o relato da reconstrução de uma ponte de 205 palmos de
comprimento sobre 18 de largura. 8
Na década seguinte, as chuvas trouxeram mais estragos. Em 1869, um
morador de G aropaba precisou atravessar o rio Cubatão, pois se dirigia ao
município de São José; entretanto se deparou com um precipício em determinado ponto do rio, onde, segundo ele, existia uma ponte. Ele de fato tinha
razão, mas lhe “disseram alguns moradores desse lugar, havia três anos decorridos que as águas fluviais levaram-na” 9. Essas informações, enviadas para um
jornal de Desterro pelo morador de G aropaba, indignado com as péssimas
condições das estradas da província, podem ser relacionadas com o relatório
escrito pelo então presidente da Província Adolpho de Barros C. de A. Lacerda. Na parte do relatório em que o presidente descreve a colônia de Teresópolis, que ficava a montante da tal ponte destruída no rio Cubatão, ele afirma

6

Todos os periódicos utilizados para a realização deste trabalho encontram-se disponíveis na
Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, no Setor de Obras Raras.
7
Publicação a pedido. O Mensageiro, D esterro, 06 ago. 1856, p. 3.
8
Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina pelo presidente
João José Coutinho em 1 de março de 1855. p. 22. Disponível em: http:/ / www-apps.crl.edu/
brazil/ provincial/ santa_catarina. Acesso em: 22 jan. 2015.
9
Maus caminhos. O Despertador, D esterro, 06 mar. 1869, p. 2.
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que a colheita no ano de 1866 foi prejudicada pelas intensas chuvas que ocorreram desde novembro de 1865 até os primeiros meses do ano seguinte. 10 Em
vista disso, podemos considerar que a elevação das águas do rio Cubatão foi
ocasionada pelas intensas chuvas, provocando a destruição da ponte em questão.
Anos mais tarde, em 1868, novamente intensas chuvas que caíram durante o mês de novembro na bacia desse rio “causaram bastante prejuízo à
lavoura em diversas localidades e danificaram as estradas do nosso litoral” 11.
Além disso, outra ponte foi arrancada pelas águas e atirada para longe do seu
lugar, sendo mais tarde recuperada pelo subdelegado da freguesia de Santa
Amaro, que reuniu um grupo de moradores e conseguiu recolocá-la, apesar de
estar muito arruinada.
Em 1886, uma grande inundação atingiu toda a região que mais tarde
se emanciparia de São José para formar o município de Palhoça. Todos os rios
da localidade, Maruim, Passa Vinte, Aririú e Cubatão, transbordaram dos seus
leitos. As águas ganharam tamanha força que
[...] todas as pontes de madeira, desde S. José até Santo Amaro, desapareceram dos seus lugares, a ponto de estarem interceptadas as comunicações dos
colonos com o porto onde costumam depositar os seus produtos agrícolas,
além disso existem grandes atoleiros, pelos quais não podem passar cargueiros sem risco de perderem-se com as cargas. 12

Nas várzeas do Cubatão, as plantações permaneceram embaixo d’água
por algum tempo, e muitos animais e objetos dos agricultores foram arrastados até a foz do rio. Na tentativa de socorrer uma família que teve sua casa
invadida pelas águas, três homens embarcaram em uma canoa para atravessar
o rio; no entanto, como a correnteza era muito forte, a embarcação virou,
causando a morte de duas pessoas. 13 Essa é a primeira notícia na qual consta o
falecimento de pessoas, ocasionado pela elevação das águas dos rios em Palhoça, pois até então os prejuízos tinham sido apenas materiais. As chuvas
foram tão fortes nessa ocasião, que impossibilitaram a passagem na estrada
que de Palhoça seguia para Lages, sendo necessária a construção de um des-

10

Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina na sua sessão
ordinária pelo presidente Adolpho de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda no ano de
1867. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1867. p. 14. Disponível em: < http:/ / www-apps.crl.edu/
brazil/ provincial/ santa_catarina> . Acesso em: 22 jan. 2015.
11
Desastres e prejuízos. O Despertador, D esterro, 05 dez. 1868, p. 2.
12
Parte N oticiosa. O Despertador, D esterro, 06 fev. 1886, p. 3.
13
Idem.
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vio com pontilhões e estivas na extensão de 1.034 metros, que custaram aos
cofres da província 600.000 réis. 14
Em dezembro de 1888, uma nova enchente destruiu a ponte de pedra sobre
o rio Passa Vinte, sendo substituída por uma nova ponte ao custo de 2.190.000
réis. As mesmas chuvas também prejudicaram as obras na estrada de Lages, que
margeava o rio Cubatão; naquela área, as águas destruíram os trabalhos já terminados, atrasando a reforma do trecho próximo à Colônia de Teresópolis.15
Em 1894, como dito anteriormente, o então Distrito de Paz de Palhoça,
que pertencia ao município de São José, emancipou-se, e seu território que
estava compreendido basicamente entre os rios Maruim e Cubatão passa a ser
muito maior em extensão (ver Figura 2).
Em 1900, ocorre o primeiro desastre do “novo” município. Na virada
do mês de abril para maio, um fortíssimo temporal assolou o litoral central de
Santa Catarina, causando prejuízos de mais de 15 contos de réis em Florianópolis. No interior de Palhoça, na freguesia de Santo Amaro, que ficava às margens do Cubatão, “as águas subiram em alguns lugares 13 palmos dentro das
casas” 16, e “muitas plantações foram levadas pelos grandes volumes d’água”.17
Além disso, uma ponte de 27 metros, que ficava na estrada de Lages sobre um
afluente do Cubatão, foi arrastada 50 metros. O trabalho de recuperação custou quase 3 contos de réis e foi concluído em janeiro do ano seguinte sob a
responsabilidade do engenheiro Frederico von Ockel.18
Podemos constatar a recorrência das enchentes em Palhoça durante o
século XIX, não apenas através das notícias dos jornais, mas também por meio
dos escritos de José Vieira da Rosa, quanto esse, tratando de descrever o rio
Maruim, fez o seguinte comentário: “Na sua foz é atravessado o rio por uma
sólida e antiga ponte de pedra, ponte que tem resistido a todas as enchentes e
que, pelo seu todo grosseiro e maciço, promete desafiar os séculos vindouros”
(ROSA, 1905, p. 106).

14

Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catharina na 2ª sessão de
sua 26ª legislatura pelo presidente Francisco José da Rocha em 11 de outubro de 1887. Rio de
Janeiro, Typ. União de A. M. Coelho da Rocha & C., 1888. p. 176. Disponível em: < http:/ /
www-apps.crl.edu/ brazil/ provincial/ santa_catarina> . Acesso em: 22 jan. 2015.
15
Relatório com que ao Exm. Sr. Dr. José Ferreira de Mello passou a administração da Província de Santa Catarina ao doutor Coronel Augusto Fausto de Souza em 13 de fevereiro de 1889.
p. 16. Disponível em: < http:/ / www-apps.crl.edu/ brazil/ provincial/ santa_catarina> . Acesso
em: 22 jan. 2015.
16
Temporal. República, Florianópolis, 03 maio 1900, p. 2.
17
Palhoça. República, Florianópolis, 12 maio 1900, p. 1.
18
Ponte do Riacho. O Dia, Florianópolis, 08 jan. 1901, p. 3.
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Figura 3: Ponte sobre o rio Maruim na década de 1920, vista de São José.

Fonte: LOPES, José Lupércio. São José-Palhoça: seus antigos e actuaes limites, Florianópolis: Typ. da Escola Artífices, 1926. p. 9.

As constantes enchentes provocadas pela elevação das águas do Cubatão já eram tão conhecidas no início do século XX, que encontramos em um
anúncio de venda de uma propriedade em 1908 a seguinte descrição:
Vende-se uma excelente situação, com mais de 80 braças de frente e quase
500 de fundos, terrenos de muito boa qualidade, tendo mais ou menos dois
terços com mata virgem e o resto muito cafezal, superiores pastos e terras
para outras plantações; tem muitas árvores frutíferas, faz frente à Estrada de
Lages e ao Rio Cubatão. Livre de enchentes. Excelente agoada para consumo
e move bem pequeno engenho para pilar café; muito boa moradia e bom
ponto para negócio [...]. 19 (G rifo nosso).

Podemos perceber a preocupação do proprietário, o Sr. Domingos G rosso, em destacar as boas qualidades da propriedade, a sua excelente localização
à beira da Estrada de Lages, que permite inclusive ao interessado abrir um
negócio. Todavia, ao citar que o terreno também faz frente ao rio Cubatão, ele
logo ressalta que é livre de enchentes. De fato, no início do século XX, o rio
Cubatão era de certa forma temido, principalmente durante períodos de intensa precipitação, nos quais suas margens não podiam conter as águas e os cafezais e lavouras de cana que o margeavam ficavam embaixo d’água.

19

Emprego de capital. O Dia, Florianópolis, 02 ago. 1908, p. 7.
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Como todos os rios que provêm de morros ou serras, e que possuem muita
declividade, este torna-se caudaloso e até perigoso quando as lestadas, derramando nas serranias as chuvas de muitos dias, fazem transbordar esses
rios que correm ao Cubatão. Então o regato brando e rumoroso torna-se
caudal que não se passa sem perigo. Na margem direita, talvez pelo fato de
ficarem alagadas as terras, são poucas as habitações. Não assim a sua margem esquerda, toda cheia de casas (ROSA, 1905, p. 107).

Portanto essa dinâmica de intensas chuvas na cabeceira do rio Cubatão
e de seus afluentes e a consequente elevação de suas águas foram o que muito
provavelmente provocou as enchentes nos anos 1866, 1868, 1886, 1888, 1900
e muitas vezes depois.
Em 1911, ocorreu em Santa Catarina a primeira grande enchente do
século XX, considerada até hoje uma das maiores da história catarinense. Naquela ocasião, grande parte do estado foi afetada, sobretudo, a região do Vale
do Itajaí, castigando severamente as cidades de Itajaí, Brusque e Blumenau.
Nessa última, as águas do rio Itajaí-Açu chegaram aos 16,90 metros de altura
(MENDES; ESPÍNDOLA; NODARI, 2014, p. 203). A destruição provocada
pela inundação foi tão grande, que o desastre ganhou repercussão nacional
através das publicações do jornal G azeta de Notícias, do Rio de Janeiro, o
qual publicou entre os dias 3 de outubro e 8 de novembro quatorze matérias,
inclusive com fotografias, a respeito das inundações em Santa Catarina. 20
Diante dos imensos prejuízos e danos, o governo do estado criou Comissões de Socorro para tentar atender as vítimas das enchentes o mais rápido
possível. Essas comissões ficaram sob a responsabilidade de pessoas consideradas influentes no município, como médicos, oficiais do exército e membros
eclesiásticos. Os recursos, portanto, eram destinados a esses grupos de pessoas,
as quais definiam como empregar o dinheiro para a recuperação da cidade.
Além da Comissão Central, presidida pelo governador Vidal Ramos da Silva,
foram organizadas outras 12 comissões nas cidades mais afetadas, foram elas:

20

Para maiores detalhes a respeito das enchentes no Vale do Itajaí ver: MENDES, Simoni. A
Construção sócio-cultural dos desastres ambientais em áreas de colonização alemã no sul do Brasil: o
caso das enchentes em Blumenau (1850-1957). 151 p. Dissertação (Mestrado em História) –
Programa de Pós-G raduação em História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. p. 102; ESPÍNDOLA, Marcos A; NODARI, Eunice S. Enchentes inesperadas? Vulnerabilidades e políticas públicas em Rio do Sul
– SC, Brasil. Revista Esboços, Florianópolis, v. 20, n. 30, p. 9-34, dez. 2013. D isponível em:
< https:/ / periodicos.ufsc.br/ index.php/ esbocos/ article/ viewFile/ 21757976.2013v20n30p9/
27829> . Acesso em: 15 jan. 2015.
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Blumenau, Itajaí, Brusque, Joinville, Paraty, Tijucas, Lages, Biguaçu, Curitibanos, Canoinhas, Campos Novos e Palhoça. 21
A Comissão de Socorro de Palhoça ficou sob a presidência do major
José H. da Costa, que foi auxiliado pelo também major Vicente Silveira e pelo
doutor Pedro Alexandrino Pereira de Mello. Foram esses três os responsáveis
por utilizar os recursos enviados pela Comissão Central, cerca de 1.250.000
mil-réis, na recuperação do município. Essas são as únicas informações às quais
tivemos acesso sobre a enchente de 1911 em Palhoça, isso porque, nos jornais
catarinenses, a atenção estava voltada para o Vale do Itajaí, visto que essa
região era mais importante política e economicamente e havia sido mais atingida.
Ainda nessa mesma década, mais precisamente em 26 de janeiro de 1917,
as águas do rio Maruim saíram do seu leito próximo das 17 horas, aterrorizando os moradores da localidade, como podemos perceber neste trecho transcrito do jornal A Comarca:
O murmúrio das negras águas e a forte correnteza que trazia, parecia tudo
levar de vencida contra a ponte – aquela obra sólida construída há tantos
anos, que ia vencendo o forte impulso das águas da chuva, por sua vez contra a alta maré que veio ainda mais concorrer para tudo encher, invadindo as
pequenas moradias dos pobres que residem pelo “Casqueiro” e Areais. O
pedido de socorro por meio de buzinas, tiros e gritos constantemente se
ouvia. Tanto do lado deste município como no do de S. José [...]. 22

Através desse trecho observa-se que, além das intensas chuvas de verão
que elevaram as águas do rio Maruim, a maré alta dificultou consideravelmente a vazão do rio, tornando a inundação ainda maior. O trecho da estrada
principal, que ligava essa localidade à sede de Palhoça, chamado de Patoral,
possuía uma distância de um quilômetro e ficou quase completamente submerso, ligando-se com o mar.
As águas formaram uma forte correnteza, que ia em direção à sede,
onde “via-se o mesmo aspecto de terror – as pequenas casinhas cheias d’água,
os moradores contristados, acautelados para a primeira eventualidade, tendo
muitos já perdido grande número de animais ovelhum, aves e etc.”.23 A força
das águas do Maruim era tão forte, que levava praticamente tudo por onde

21

Mensagem apresentada ao Congresso Representativo do Estado em 23 de julho de 1911 pelo
governador Vidal José de Oliveira Ramos, p. 17-19. Disponível em: < http:/ / www-apps.crl.edu/
brazil/ provincial/ santa_catarina> . Acesso em: 22 jan. 2015.
22
A lestada. A Comarca, Palhoça, 28 jan. 1917, p. 2.
23
Idem.
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passava: bois, porcos, aves, depósito de mantimentos, bueiros e pontes foram
arrastados. Além disso, as estradas ficaram intransitáveis, impossibilitando o
tráfego dos carros, que faziam as viagens de Palhoça ao bairro do Estreito,
adjacente à ilha de Florianópolis na parte continental. 24
Assim como o Maruim, o rio Cubatão também transbordou, destruindo diversas pontes de madeira, pontilhões e bueiros, o que exigiu do governo
do estado, além da verba mensal destinada à manutenção da Estrada de Lages,
uma verba extra para tais estragos. E também para o aterro do leito da estrada
e a abertura de valas laterais, do quilômetro 0 ao 1025, compreendidos no município de Palhoça e do km 48 até Lages. Assim como na enchente de 1886, na
qual morreram duas pessoas afogadas, segundo informações enviadas para o
jornal A Comarca, João da Charqueada, como era conhecido, foi atender pedidos de socorro e acabou se afogando no rio Cubatão.
De 1917 até 1950 ocorreram outras pequenas enchentes e alagamentos
em Palhoça, mas como apresentaram uma menor força destrutiva e afetaram
menos pessoas do que os desastres ocorridos no mesmo período, principalmente no Vale do Itajaí, não ganharam tanto espaço nas páginas dos jornais
do estado. A exceção foi a enchente de 1928, na qual a estrada em direção a
Lages ficou completamente inundada pelas águas do Cubatão, na altura de
Teresópolis, isolando o interior do município.26
A partir do final da década 1950, as enchentes voltaram a assustar os
moradores de Palhoça, tanto pela frequência com que passaram a ocorrer como
pelo rastro de destruição que deixaram. Em 1959, metade da cidade ficou embaixo d’água, e muitos moradores precisaram abrigar-se nos telhados das próprias casas à espera de socorro.
D epois de 1959, ocorreram enchentes nos anos de 1961, 1965, 1977,
1979, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010 e 2011. Os anos 90, como podemos perceber, foram especialmente difíceis para os moradores de Palhoça. Apenas no
ano de 1999 a cidade não sofreu com inundações, sendo que em 1995 foram
duas enchentes, uma em janeiro e outra em dezembro. Isso, sem dúvida, coloca o período de 1990 a 1999 como um dos mais significativos para o estudo
das enchentes no município.
24

G rande temporal. O Dia, Florianópolis, 27 jan. 1917, p. 1.
Mensagem apresentada ao Congresso Representativo, em 14 de agosto de 1917, pelo Dr. Felippe
Schmidt, governador do estado de Santa Catarina. p. 57. D isponível em: < http:/ / wwwapps.crl.edu/ brazil/ provincial/ santa_catarina> . Acesso em: 22 jan. 2015.
26
Os grandes temporaes reinantes. República, Florianópolis, ano II, n. 565, 14 ago. 1928, p. 2.
25
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Diante do grande número de ocorrências, seria inviável trabalharmos,
ainda neste capítulo, com todas essas enchentes. Por esse motivo optamos por
analisar os desastres de 1995, com o objetivo de compreendermos um pouco
melhor a dinâmica desses eventos mais recentes. A opção pelas enchentes de
1995, sobretudo pela que ocorreu em dezembro, justifica-se por essa ser considerada pelos moradores e também pela Defesa Civil como a maior enchente
de Palhoça, tornando-se um marco na história do município.

As enchentes de 1995
Em 20 de janeiro de 1995, por meio do decreto n. 264/ 1995, o viceprefeito, João Santos de Medeiros, declarou Situação de Emergência em Palhoça devido à enxurrada que atingiu o centro da cidade, todas as praias e os
bairros Jardim Eldorado, Brejarú, Aquarius, Ponte do Imaruim, Jardim Eucalyptus, Passa Vinte, Bela Vista, Aririú, Furadinho, São Sebastião, Caminho
Novo e Barra do Aririú.27 Segundo o relatório de danos enviado para a Diretoria Estadual de Defesa Civil, os principais prejuízos foram na malha viária e
comprometeram 40% do município. Ainda nesse mesmo documento, o prefeito pediu ao governo do estado o envio de máquinas, caçambas, dragas e veículos, além de uma ajuda financeira de R$ 100.000,00 mil reais, para a reconstrução dos locais mais atingidos.28
Apesar dos consideráveis danos, esse não foi o desastre mais severo que
atingiu Palhoça em 1995. No final do mesmo ano, uma estiagem de aproximadamente sessenta dias, que assolou praticamente todo o estado, foi interrompida por uma enorme quantidade de chuva nunca antes registrada em Santa
Catarina.
Durante toda a primavera, a quantidade de chuvas havia ficado muito
abaixo da média, o que contribuiu para a ocorrência de uma severa estiagem.
Em dezembro, no Oeste catarinense29, a produção agrícola já estava completa-

27

ESTADO DE SANTA CATARINA. Prefeitura Municipal de Palhoça. Decreto Municipal nº
294/ 95. Declaração de Situação de Emergência. 20 jan. 1995. p. 1. Disponível em: < http:/ /
150.162.127.14:8080/ bdrd/ bdrd.html> . Acesso em: 13 fev. 2015.
28
ESTADO DE SANTA CATARINA. Prefeitura Municipal de Palhoça. Relatório de Danos.
25 jan. 1995. p. 5. Disponível em: http:/ / 150.162.127.14:8080/ bdrd/ bdrd.html. Acesso em:
13 fev. 2015.
29
A respeito das estiagens no Oeste catarinense ver ESPÍNDOLA, M. A.; NODARI, E. S. Relações complexas: as estiagens no Oeste de Santa Catarina. In: CORREA, Silvio Marcus de
Souza; NODARI, Eunice Sueli (Orgs.). Migrações e Natureza. São Leopoldo: Oikos, 2013.
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mente prejudicada, assim como nas regiões Sul e Serrana. No Vale do Itajaí e
na G rande Florianópolis, a principal preocupação era com o abastecimento
das indústrias e o consumo doméstico. Diante disso, a Companhia de Águas e
Saneamento (CASAN) optou pela aplicação de um sistema de racionamento,
iniciado no dia 22 de dezembro, com o corte no fornecimento de água para
Florianópolis, São José e Palhoça.30
Entretanto, o racionamento não durou muito tempo, pois no dia 24,
véspera de Natal, as chuvas na região de Florianópolis atingiram 372,4 milímetros31, chegando ao dia 29 com um total acumulado de 541,2 milímetros,
sendo considerada pelo 8º Distrito de Meteorologia da Capital “a maior chuva do século 32” durante um único mês.
Assim como a G rande Florianópolis, o sul do estado e o Vale do Itajaí
também registraram altos índices pluviométricos nos últimos dias de dezembro. Essa grande quantidade de chuva em pouquíssimo tempo provocou inundações e deslizamentos em cinquenta e dois municípios catarinenses, afetando milhares de pessoas. Os municípios mais atingidos foram Jacinto Machado, Siderópolis, Araranguá, Forquilhinha, Florianópolis, São José e Palhoça 33, em que milhares de pessoas ficaram desabrigadas e dezenas morreram.
Em Palhoça, diferentemente da enchente de janeiro, na qual foi decretada Situação de Emergência, dessa vez o então prefeito Reinaldo Weingartner declarou Estado de Calamidade Pública. Ambas as declarações são o reconhecimento legal feito pelo município atingido de uma situação anormal provocada por desastres, entretanto existem diferenças. Quando um município
decreta Situação de Emergência, significa que os danos sofridos com o desastre são suportáveis e superáveis pela comunidade afetada, já quando o desastre causa sérios danos à comunidade afetada, inclusive representando perigo e
elevado risco à vida de seus habitantes, é decretado Estado de Calamidade
Pública (DEFESA CIVIL, 2014, p. 1). Para a caracterização da Situação de
Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, é preciso analisar fatores
tais como a intensidade e o alcance dos danos humanos, materiais e ambientais e dos prejuízos sociais e econômicos. 34
30

Casan começa a cortar o fornecimento de água. Diário Catarinense, 23 dez. 1995, p. 22.
Chuvas de 91 têm registro no livro dos recordes. Diário Especial, Florianópolis, 31 dez. 1995, p. 11.
32
Em um mês a maior chuva do século. Diário Especial, Florianópolis, 30 dez. 1995, p. 2.
33
Prejuízos chegam a R$ 130 milhões. Diário Catarinense, Florianópolis, 14 jan. 1996, p. 46.
34
É importante salientar que nem sempre são apenas essas as motivações para a decretação de
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. Na época em que ocorreram essas
enchentes em Palhoça, o documento AVADAN muitas vezes era preenchido sem muitos critérios, visando apenas à obtenção de recursos do G overno Federal.
31
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Portanto a iniciativa do prefeito em declarar Calamidade Pública em
dezembro nos sugere que essa enchente teve uma intensidade muito superior
em relação às anteriores, nas quais apenas foi decretada Situação de Emergência. Da mesma forma, a análise feita a partir do formulário de Avaliação de
Danos35 (AVADAN) e das reportagens publicadas nos principais periódicos
do estado colabora para a interpretação de que essa foi a maior enchente da
história do município.
Considerado o município mais atingido da G rande Florianópolis, Palhoça registrou números assustadores: 3 mortes, cerca de 2 mil e 200 desabrigados, 75 casas completamente destruídas, 18 pontes derrubadas e 450 quilômetros de estradas destruídas. 36 Praticamente todos os bairros sofreram, sendo mais afetados Caminho Novo, Passa Vinte Jardim Eldorado, Brejarú, Jardim Aquarius, Jardim Eucaliptos, Ponte do Imaruim, Bela Vista, Aririú, Barra do Aririú, Rio G rande, Pachecos, G uarda do Cubatão, Praia de Fora e Furadinho.
Assim como na área urbana, a zona rural contabilizou grandes prejuízos, visto que o cultivo do milho em época de safra foi completamente arruinado e as lavouras de feijão, cebola e batatinha tiveram perdas significativas.
Todos os danos causados à agricultura palhocense, somados, chegaram a um
total aproximado de 1 milhão e quinhentos mil reais. 37
N a rede pública de ensino, a preocupação era com o início do ano
letivo de 1996, visto que os muros de várias escolas foram destruídos, muitas
salas de aula desabaram e colégios inteiros foram invadidos pelas águas, inutilizando grande parte da merenda e dos livros didáticos. 38 Com isso, aproximadamente metade das unidades da rede municipal de ensino foram atingidas. Todavia a situação mais preocupante era com o Colégio Estadual G overnador Ivo Silveira, que teve 50% de sua estrutura prejudicada por um
desmoronamento.

35

O AVADAN é o documento oficial, no âmbito do Sistema Nacional da Defesa Civil, utilizado
para registro oficial dos desastres, informando sobre as características intrínsecas do fenômeno adverso que causou o desastre sobre a área afetada pelo desastre e sobre o nível de intensidade do mesmo.
36
Palhoça tenta se reerguer após a tragédia. O Estado, Florianópolis, 02 jan. 1996, p 11.
37
Palhoça tem mais de mil desabrigados. Diário Catarinense, Florianópolis, 26 dez. 1995, p. 21.
38
Palhoça tenta se reerguer após a tragédia. O Estado, Florianópolis, 02 jan. 1996, p 11.
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Figura 4: Parte das salas de aula do Colégio G overnador Ivo Silveira, que
desabaram com a enchente de dezembro de 1995.

Fonte: Acervo fotográfico da Escola de Educação Básica G overnador Ivo Silveira.
D i s p o n í v e l e m : < h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e e b i v o s i l v e i r a / p h o t o s /
a.1483385785271296.1073741830.1425999514343257/ 14838s83985221476/ ?type=3&theater>.
Acesso em: 11 fev. 2015.

Segundo informações dadas pela polícia técnica ao Diário Catarinense , a única solução era derrubar todo o prédio antigo, que já apresentava
sérios problemas de infiltração, e construir um novo colégio. Assim como o
setor educacional, o de saúde também contabilizou prejuízos. Dos nove postos de saúde que atendiam os moradores de Palhoça, seis foram invadidos
pelas águas, e a prefeitura precisou da ajuda da Secretaria Estadual de Saúde e
da Vigilância Sanitária para repor o estoque de remédios de primeira necessidade. 40 Passadas as chuvas mais intensas, o receio dos sanitaristas era com um
possível surto de leptospirose, baseados no fato de que em épocas de enchente
se multiplicam as possibilidades de contato com urina de ratos. Nesse sentido,
Palhoça tornou-se o centro das atenções depois que a maioria dos postos de
saúde ficara sem condições de atendimento.
39

39
40

Colégio desaba com as chuvas em Palhoça. O Estado, Florianópolis, 29 dez. 1995, p. 11.
Palhoça tenta se reerguer após a tragédia. O Estado, Florianópolis, 02 jan. 1996, p 11.
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Diante dessa situação foram formadas equipes de técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde que percorreram os bairros mais atingidos, pedindo aos
moradores que adotassem medidas preventivas para evitar a leptospirose, além
de distribuir produtos de limpeza, como água sanitária e cloro.41 Durante a
última semana de dezembro, o então secretário estadual de Saúde, Ronaldo
Fiuza, esteve em Palhoça para acompanhar o serviço de atendimento, que
passou a ser feito em consultórios provisórios instalados em pontos estratégicos da cidade. Com todo esse esforço no combate à leptospirose, depois da
enchente foram registrados 55 casos suspeitos da doença, e o único caso confirmado foi de um morador de Palhoça. 42
As persistentes chuvas que caíram em Palhoça provocaram, além do
transbordamento dos rios, um grande deslizamento no quilômetro 234 da BR101 na região do Morro dos Cavalos. A terra ocupou as duas pistas e os acostamentos em uma extensão de aproximadamente 300 metros quadrados, impedindo completamente a passagem de veículos. Somente dois dias depois,
em 30 de dezembro, o D epartamento N acional de Estradas de Rodagem
(DNER), órgão que ficou responsável pelo trabalho de desobstrução da rodovia, conseguiu remover as 60 mil toneladas de terra e rocha que estavam sobre
a pista. 43 Segundo o depoimento do engenheiro responsável pelo serviço, só
não houve vítimas do deslizamento porque o trecho já havia sido interditado
e, portanto, não passava nenhum veículo no momento da queda da barreira. 44
Se o sul o município ficou isolado devido ao deslizamento na BR-101,
por outro lado, essa rodovia era o único caminho para aqueles que precisavam
deslocar-se na direção norte, isso porque a centenária ponte sobre o rio Maruim,
que havia suportado inúmeras enchentes desde o século XIX, não resistiu à
força das águas em 1995. Aproximadamente 20 metros da ponte foram destruídos pela correnteza, o que impediu a travessia durante 18 dias.
A solução encontrada pelo DNER para reestabelecer a ligação PalhoçaSão José em caráter emergencial e aliviar o intenso tráfego que se formou na
BR-101 foi utilizar uma ponte metálica móvel. Essa estrutura estava sendo
utilizada no norte do estado, mais precisamente na SC-470, para resolver problemas também causados pelas enchentes do início do ano. O equipamento

41

Leptospirose é preocupação em Palhoça. ANcapital, Florianópolis, 29 dez 1995, p. 6.
Saúde registra 55 casos suspeitos de leptospirose. ANcapital, Florianópolis, 04 jan. 1996, p. 7.
43
Trânsito na 101 é normalizado em Santa Catarine. ANcapital, Florianópolis, 01 jan. 1996, p. 10.
44
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foi montado entre os dias 27 de dezembro e 6 de janeiro e permitiu o tráfego
somente em meia pista. O receio dos moradores da região era que a construção de uma nova ponte demorasse muito tempo, pois, mesmo depois da construção da BR-101 na década de 1970, essa travessia continuou sendo importantíssima para o fluxo de veículos das duas cidades. Em 1995, por exemplo,
mais de 500 ônibus passavam diariamente pela ponte, sem contar os outros
veículos. 45
Figura 5: Ponte sobre o rio Maruim após a enchente de 1995, já com a ponte
metálica instalada.

Fonte: Acervo pessoal de Manoel Henrique Fagundes (1995).

O que os moradores temiam de fato ocorreu. Somente em 8 de maio de
1999, uma nova ponte foi inaugurada. Portanto foram mais de três anos de
constantes reclamações e manifestações da comunidade para que a travessia
fosse restabelecida. Apesar da obra do novo acesso ter começado imediata-
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mente depois da destruição da ponte, com R$ 400,000,00 mil reais enviados
pelo G overno Federal, os trabalhos foram logo paralisados, pois os recursos
não eram suficientes. Dessa forma, a obra só foi retomada em 1998 sob responsabilidade da prefeitura de São José, que investiu juntamente com o governo do estado mais 1,1 milhão de reais. 46
Foi possível perceber no decorrer da pesquisa que Palhoça já havia
sido atingida por inúmeras outras enchentes, que também causaram danos
materiais e humanos. Entretanto a enchente de 1995 parece de alguma forma
diferenciar-se das demais, seja pela quantidade de chuva que caiu em dezembro; pelo fato de todos os rios terem transbordado; pelo número de pessoas
atingidas, feridas e até mesmo mortas; pela destruição de casas, escolas, postos de saúde; pelo medo de um surto de leptospirose; pela destruição da ponte
centenária, que só foi substituída por uma nova mais de três anos depois; por
ter ocorrido às vésperas de uma importante data comemorativa, o Natal; por
ter alagado mais da metade da área total da cidade.

Considerações finais
Por meio das diversas fontes coletadas e de sua posterior análise, apresentadas até este momento, podemos observar que de fato as enchentes, sejam
elas grandes ou pequenas, são um acontecimento recorrente no município de
Palhoça. Essa constatação, que a princípio parece simples, por outro lado nos
permite perceber alguns aspectos fundamentais para a compreensão da dinâmica das enchentes no município.
Assim como muitos outros municípios, Palhoça nasceu basicamente entre dois rios, o Maruim e o Cubatão; é bem verdade que não são tão grandes e
volumosos como o Itajaí-Açu ou o Tubarão, mas por vezes também transbordam, sobretudo nas estações mais chuvosas, alagando suas várzeas. Além disso,
as fozes da maioria dos rios que cortam a cidade são predominantemente cobertas de manguezais, áreas naturalmente alagadas pelo mar, que, por sua vez, também atua consideravelmente na elevação do nível desses rios através de suas
marés.
Foi nesse ambiente que se desenvolveram o centro e grande parte da
cidade de Palhoça, e é justamente por isso que não demorou muito para que
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os primeiros relatos a respeito de enchentes aparecessem nos jornais de meados do século XIX. Além da ocupação dos terrenos baixos e alagadiços próximos aos rios, grandes áreas de manguezal foram aterradas para a construção
de ruas, casas e prédios comerciais, dificultando cada vez mais o escoamento
das águas pluviais. Os exemplos das interferências humanas que contribuem
para a intensificação e/ ou produção do desastre não param por ai. Muitas
obras mal planejadas acabaram sendo responsáveis por grande parte dos prejuízos em algumas das enchentes que assolaram o município.
Foi assim, por exemplo, em dezembro 1995. Enquanto a antiga ponte
sobre o rio Maruim foi destruída e uma enorme quantidade de água desceu
até o mar, as duas pontes que faziam a travessia sobre o rio Passa Vinte, bem
no centro da cidade, mantiveram-se de pé. Em um primeiro momento, isso foi
positivo, entretanto ambas as pontes começaram a acumular uma enorme quantidade de entulhos que impediram a passagem da água, provocando rapidamente o transbordamento do rio, que alagou uma grande área da cidade. O
que se verificou nesse caso foi que ambas as pontes eram muito baixas e
possuíam colunas em demasia dentro do leito do rio, favorecendo o acúmulo
de materiais.
Com base no que foi apresentado até aqui, podemos afirmar que, no
caso de Palhoça, assim como em outros municípios, é praticamente impossível dissociar as enchentes do processo de ocupação e posteriormente de urbanização. Isto é, assim como o relevo, as precipitações e o regime de marés, as
ações humanas foram preponderantes para que ocorressem as enchentes e principalmente para que elas se repetissem.
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resumo: O principal objetivo do artigo é analisar as principais enchentes
ocorridas no município de Rio do Sul, situado no Vale do Rio Itajaí-Açu, no
Estado de Santa Catarina, Brasil. O processo de ocupação populacional da
região pode ser considerado como um dos grandes responsáveis pela recorrência
das inundações urbanas. Serão discutidas as enchentes mais significativas
que afetaram a população causando danos reversíveis e irreversíveis, de
cunho material, simbólico e mesmo emocional. As decisões tomadas como
políticas públicas com o intuito de conter/minimizar novas ocorrências
também mereceram uma análise. E por fim, através desta revisão pretendeuse preencher as lacunas deixadas pelas pesquisas que tratam dos desastres na
região do Vale do Itajaí-Açu, que, em sua maioria se dedicam as cidades do
Médio e Baixo Vale.
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abstract: The main purpose of this article is to analyze the major flooding
that occurred in the municipality of Rio do Sul situated in the Valley of the
Itajaí-Açu River, in the State of Santa Catarina, Brazil. The process of human
occupation of the region can be considered as one of the great responsible
for the recurrence of urban flooding. It will be discussed the most significant
floods that affected the population causing reversible and irreversible material,
symbolic and even emotional damages. Decisions adopted as public policy in
order to contain or minimize new occurrences also deserved a review. And
finally through this review an effort was made to fill the gaps left by following
researches dealing mainly with the cities located in the Medium and Low Valley
of the Itajaí-Açú River.
Keywords: Rio do Sul. Flooding. Environmental disasters. Public Policies.

introdução
O Vale do Rio Itajaí-Açu situa-se no Nordeste do Estado de Santa
Catarina. A bacia hidrográfica que o constitui é a maior do Estado, ocupando,
aproximadamente, 15.000 km² (Figura 1). Os Rios Itajaí do Sul, Itajaí do
Oeste e Itajaí do Norte, formadores da bacia, descem a partir de suas nascentes,
no Planalto Catarinense traçando cursos tortuosos e de alta declividade, que
afluem, em direção aos Rios Itajaí-Açu e Itajaí-mirim; os quais se unem, para
formar o estuário que separa os municípios de Itajaí e Navegantes em sua
desembocadura, no Litoral Norte de Santa Catarina. A região apresenta grande
importância econômica abrigando, além das referidas cidades portuárias, polos
industriais de relevo; como Blumenau, Rio do Sul e Brusque. A Bacia sustenta
grande área de drenagem, correspondente a ¾ da área total das bacias litorâneas
de Santa Catarina.
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figura 1: localização da bacia do itajaí em santa catarina

Fonte: FRANK; SEVEGNANI, 2009.2

As características naturais do Vale do Itajaí resultam de uma gama de
interações de caráter geológico e climático que moldaram as
[...] encostas muito inclinadas, extremamente dobradas,
frequentemente entalhadas em forma de ‘V’ fechado e
geralmente associadas a pequenas e estreitas várzeas em
torno de ribeirões e rios, sujeitas às inundações frequentes.
Na paisagem constata-se a presença de morros entremeio às
planícies próximas ao oceano Atlântico, em Navegantes e
Itajaí, tornando-se mais numerosos em direção a Luis Alves,
Ilhota, Gaspar, Blumenau, Brusque e a outros municípios,
gerando a bucólica paisagem do verde vale do Itajaí.3

Conhecer as características das encostas é de vital importância, pois
assim, pode-se quantificar o fluxo do escoamento das precipitações e antever
possibilidades das trajetórias dos deslizamentos e corridas de lama e detritos.
Por formar-se em áreas mais elevadas do que os demais sistemas
hídricos, é comum ocorrerem rápidos e, muitas vezes, violentos deflúvios em
direção ao litoral fazendo com que boa parte das enchentes, daí resultantes,
transforme-se em catástrofes ambientais de certa magnitude. Este se constitui
hoje no problema ambiental fulcral da região que, embora ocorra desde o
início da colonização, vêm tornando-se cada vez mais grave conforme avança
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o desmatamento, com a ocupação das margens e mau uso do solo que leva à
erosão do mesmo e ao assoreamento dos leitos dos rios.
Além do mais, a posição geográfica do Vale do Itajaí favorece a entrada
dos ventos de sudeste e nordeste, que trazem consigo a umidade, proveniente
do oceano em direção ao continente. Tal condição climática, quente e úmida,
favorece densas precipitações, as quais costumam concentrar-se nas estações
da primavera e do verão, influenciadas, também, pelo fenômeno El Niño/La
Niña. Tais fatores contribuem para constituir o Vale do Itajaí como um ambiente
propício à repetição e recrudescimento dos desastres ambientais. Uma região
que sempre apresentou inundações, mas, que hoje, com a transformação
acarretada pela ação antrópica, tem grande parte de seu território sujeito aos
riscos destes desastres.
Tais transformações na paisagem são fontes históricas de extrema
relevância. A cobertura vegetal do Vale do Rio Itajaí-Açu, foi transformada
em virtude das condições climáticas e, principalmente, da ocupação humana.
Originalmente o vale possuía uma cobertura de Floresta Ombrófila
4
Densa. No entanto, a intensiva exploração dos recursos vegetais, provindos da
floresta, transfigurou a paisagem sem considerar e respeitar as características do
ambiente e suas limitações, para o provimento da reprodução sociometabólica
continuada, das populações que foram se instalando nas margens dos rios da
bacia.
Desta forma, mostra-se manifesto que, o modelo de ocupação territorial
é determinante na ocorrência dos desastres na região, o que deve ser ponto de
partida para qualquer referência a eles. Torna-se, assim, necessário analisarmos
mais demoradamente, a ocupação territorial do Vale do Rio Itajaí-Açu.
formação E ocupação tErritorial do ValE do itaJaí
Por tratar-se da maior bacia, inteiramente catarinense, o Rio Itajaí-Açu,
mantém suma importância no contexto hídrico estadual. Este rio é formado
na região central do município de Rio do Sul, pela confluência dos Rios Itajaí
do Oeste, originário da microrregião de Taió e Itajaí do Sul, proveniente da
microrregião de Ituporanga. Torna-se, a partir de então, como Rio Itajaí-Açu,
o principal elo entre o Alto Vale e o Litoral, chegando à Itajaí, onde aflui para
o Rio Itajaí-mirim e passa a se chamar somente Rio Itajaí.
Em sua extensão de cerca de 190 km, o curso do rio divide-se em
Alto, Médio e Baixo e tem, seus afluentes são: como principais afluentes, os
Rios Itajaí do Norte, Benedito, Testo, Garcia e Itajaí-mirim. As características
topográficas do rio fazem com que seus perfis longitudinais sejam bastante
acidentados, apresentando cursos tortuosos, entremeados por várias corredeiras,
resultando, assim, em declividades de linha d’água muito altas.
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A vegetação que vicejava no Vale do Rio Itajaí era bastante diversificada,
com predominância da floresta ombrófila densa, a qual ocupava quase a sua
totalidade. No entanto, a agricultura, a dinâmica urbana e o ciclo exploratório
da madeira, modificaram a condição da cobertura vegetal da Bacia do Itajaí,
restando pouco da floresta primitiva.
A formação populacional do Vale do Itajaí deu-se por imigrantes,
dentre sua maioria, alemães e italianos. Já haviam habitantes no vale antes da
chegada dos europeus, que eram as populações nativas Xokleng, que ocupavam,
sazonalmente a região, e, por se tratar de um grupo extrativista, deslocavam-se
conforme as estações do ano e a oferta de alimentos.
Em meio aos conflitos com os nativos, os colonos, foram, aos poucos
ocupando as regiões do Baixo, do Médio e do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu. Estas
populações não só estabeleceram a tônica cultural da região, mas também a
modificaram, ao intervir de forma culturalmente determinada, sobre o ambiente
original que encontraram.
A imigração de europeus foi marcada pela utilização dos rios e córregos,
para o escoamento da produção de produtos agrícolas e manufaturas das
colônias. Neste contexto, para o estabelecimento dos grupos, era essencial
a proximidade com algum curso d’água. Assim, de certo modo, os desastres
ambientais da região são tragédias anunciadas, em função da ocupação irregular
das áreas de risco. O evento das fortes chuvas é natural, mas os desastres
foram socialmente construídos no processo de ocupação e aproveitamento
dos recursos naturais.
Os problemas originaram-se de fatores predominantes de caráter diverso,
conforme a região. No alto Vale, a cobertura vegetal foi sendo paulatinamente
destruída, dando lugar à atividade agropecuária. Já no Médio Vale a urbanização
desenfreada, principalmente nas áreas de encostas, aparece como dilema
fundamental, enquanto, na zona da foz, além da ocupação desordenada das
encostas, produziu-se um intenso nó ambiental, com a extração de areia e a
consequente intensificação do processo de erosão das margens do rio.
Quanto à demanda e à qualidade dos recursos hídricos, as condições
historicamente constituídas pela ocupação, concentraram-se em fatores
definidos pela urbanização, disseminada em diversas cidades de porte médio
da região, pela intensa industrialização em municípios como Blumenau, Itajaí,
Brusque e Rio do Sul, e extensas áreas agrícolas, principalmente naquelas
ocupadas pelo cultivo do arroz-irrigado, que repartem a água disponível com
o consumo urbano e a atividade industrial. Quanto à qualidade, a água da
bacia sofre os efeitos dos mesmos fatores, que no caso tornam-se fatores de
degradação. A região da foz, além de receber o acúmulo de material poluente
depositado nos rios por todo o seu curso, ainda sofre com a alta salinidade,
que se tornou o maior problema para o abastecimento dos municípios de Itajaí
e Navegantes, tornando-se mote nas campanhas políticas dos últimos anos,
mais do que os óbices ligados às enchentes.
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O desmatamento descontrolado, principalmente durante o ciclo
da madeira, compactou o solo. As práticas agrícolas dos imigrantes eram
inadequadas às condições de clima e solo da bacia. As queimadas e a exigência
de constante aumento na produtividade provocaram maior pressão sobre os
recursos naturais, e; como resultados, obteve-se a destruição de florestas, a
erosão e a perda da produtividade do solo, o assoreamento dos cursos d’água
e o maior escoamento destas.5
Intervenções ambientalmente irresponsáveis cada vez mais frequentes
em toda a região, alterando o leito e o curso dos rios ou destruindo as matas
ciliares, tornaram-se alarmantes, provocando mudanças no seu regime normal,
como o aumento da velocidade da água e o consequente assoreamento com
pedras, o alagamento das curvas remanescentes o retorno ao curso original em
locais com intervenções nas curvas, entre outras.
A falta de visão das políticas públicas de planejamento, prevenção e
compensação relativas a estes problemas ficou explicita na declaração do exgovernador do Estado de Santa Catarina, Sr. Esperidião Amin Hellou Filho,
que no ano da catastrófica enchente de 1983 era o então governador do Estado
de SC atestando “a não vulnerabilidade do estado de Santa Catarina, frente às
cheias”6 e afirmando “que não vê Santa Catarina vulnerável às cheias e que
as cidades é que invadiram áreas potencialmente inundáveis muito próximas
aos rios”.7
Infelizmente, o que foi realizado através do Governo Estadual foram
apenas obras estruturais de engenharia, controlando fisicamente os rios como:
barragens, comportas, retificações, canalizações. O processo de formulação
de tais medidas na Bacia do Itajaí teve início em 1957, quando aconteceram
cheias com altas cotas em Blumenau.
Estudos da década de 1950 justificavam a implantação das barragens.
Os de caráter geoeconômico mostravam que os fatores energia e transporte,
constituíam os problemas gerais que impediam o desenvolvimento da Bacia do
Itajaí. Além disto, evidenciaram que, o progresso das transações comerciais na
região foi maior do que o verificado em outros centros mais bem desenvolvido
da União, comprovando o benefício econômico de investimentos em obras
para uso múltiplo dos rios da bacia.
Em 1957, um decreto do Presidente da República nomeou um grupo
de trabalho, o qual foi encarregado de concluir projetos e executar obras.
As principais obras de contenção assim indicadas, executadas pelo extinto
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) foram as barragens
Oeste, em Taió; Sul, em Ituporanga e Norte, objetivando resolver o problema
das enchentes, principalmente em Blumenau.8
Infelizmente os locais onde podiam ser construídas
barragens naquele vale não possibilitavam controlar a maior
parte da bacia contribuinte. Terminou sendo necessário
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complementar as barragens com dragagem do rio Itajaí a
jusante de Blumenau, para abaixar satisfatoriamente o nível
d’água naquela cidade. Infelizmente o DNOS foi extinto
antes de completar esta dragagem, que só foi executada
entre as cidades de Blumenau e Gaspar, sem beneficiar esta
última cidade nem a área a jusante da mesma.9

Mais recentemente, após as cheias de 2008, outras modificações
estruturais, como o canal retificador do rio Itajaí-Mirim, no município de Itajaí,
foram executadas. No entanto, todas estas obras mostraram-se insuficientes
para conter as águas dos rios, na tentativa de impedir a ocorrência de novas
enchentes na maioria dos municípios do Vale do Itajaí.
Outras medidas, como a instalação de um sistema de alerta antecipado,
da estação de telemetria e de um radar meteorológico, não se mostraram, até o
momento, eficientes, seja por não terem sido implementadas adequadamente,
seja por restringirem-se a região de Blumenau.
Porém, é fato que, todos estes desastres são decorrentes da má utilização
do solo pelos habitantes das regiões atingidas, de tal forma a tornar as obras,
realizadas e a realizar, sempre insuficientes, enquanto se restringirem às
intervenções estruturais. Somente através da conscientização social e por meio
de uma serie de intervenções não estruturais, haveria a possibilidade de não
repetirem-se tais desastres ambientais.
ocupação do município dE rio do sul
Em 1850, com a fundação de Blumenau, fez-se necessária à abertura
de uma ligação desta cidade até Curitibanos, já que o caminho para o Planalto
era imensamente maior pelo Litoral. Até então, a área que entremeava estas
duas regiões não apresentava qualquer povoamento, exceto àquele constituído
pelos indígenas seminômades Xokleng. Fez-se, assim, a necessidade, comercial
e política, de sua ocupação como elo comunicante.
O povoado de Braço do Sul, depois batizado de Nova Aliança, tornado
distrito sob administração blumenauense em 1912, destinou-se a fazer este
papel, já que estabelecido em localização privilegiada para isto. Não só foi
erguido a meio caminho entre Blumenau e Lages, como permitiu aproveitar o
transporte fluvial, pois os rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste confluem dentro
de seu território.
Assim como no restante do Vale do Rio Itajaí, sua ocupação deu-se
através de colonos de origem alemã e italiana, advindos, na sua maioria, do
município de Blumenau, os quais logo entraram em conflito com os Xokleng,
cizânia que durou até o estabelecimento do Posto Indígena Duque de Caxias,
em 1914.10
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Após a emancipação do distrito, constituiu-se, em 1930, o município de
Rio do Sul, que logo se tornou o centro dinâmico do Alto Vale, centralizando
a extração madeireira. A localidade, desde o início, sofreu com as cheias da
confluência de rios, que passam por grande maioria do território da cidade.
Mas, as formas de ocupação e uso do solo a eles adjacente reforçou este fato,
transformando as cheias em desastres ambientais.
Historicamente a cidade de Rio do Sul se desenvolveu, assim como
outras tantas, as margens dos rios. Os primeiros núcleos populacionais da
região ignoraram a base topográfica e hidrográfica local. Em Rio do Sul,
é possível observar, nos últimos anos, pelas edificações e pelo mercado
imobiliário, o deslocamento das atividades urbanas em direção a áreas mais
altas, posteriormente à sua instalação inicial. Isto se deu, principalmente,
após as enchentes de 1983/84, as quais alteraram profundamente o panorama
urbanístico da cidade, provocando a abertura de diversos bairros e transferências
populacionais das áreas mais altas para as mais baixas e vice-versa. Em geral,
os membros das classes mais abastadas transferiram-se para áreas mais altas,
abrigadas das enchentes, ocorrendo o inverso com a população de baixa renda.
É evidente, na forma de ocupar o espaço, a despreocupação com os
rios, para os quais seus habitantes sempre davam as costas. Os rios Itajaí do
Oeste, do Sul e Açu várias vezes saíram de seus leitos, inundando margens e
causando alagamentos em residências e nos bairros mais baixos como Santana,
Canoas e Sumaré, onde aquelas já se adaptavam a dois pisos.
Na década de 1970, a implantação da BR 470 eleva a condição de polo
regional de Rio do Sul. “Neste período, o índice de crescimento da cidade
chega a 2,78 e nos anos 80, com o esgotamento do ciclo da madeira, associado
à crise econômica do país, acontece o declínio econômico”.11
Assim, a cidade, ao mesmo tempo, se adapta aos padrões urbanísticos da
era da informação, criando instrumentos metodológicos, jurídicos e legislativos,
que amarraram o sistema de planejamento urbano à meta de atingir moldes
industriais.12
as catastrÓficas EnchEntEs ocorridas no
município dE rio do sul
É de fácil constatação a determinação, constituída pelo encontro dos
Rios Itajaí do Sul e do Oeste, sobre a história e a vida da população Riosulense.
O Rio Itajaí-Açu e seus afluentes, várias vezes saíram de seus leitos, inundando
margens e áreas com cotas mais baixas.
Enchentes, de maiores ou menores proporções, são processos naturais.
No entanto, os fatores não naturais que influenciam na ocorrência dos
desastres, são causados por intervenções antrópicas, como a expansão urbana
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descontrolada e dissociada do meio ambiente. A dinâmica de intervenção
humana nos rios, com a instalação da cidade nas várzeas, contribuiu para a
formação de superfícies compactadas, as quais aumentam o volume de água
superficial e reduzem a capacidade de infiltração, modificando o padrão de
ação dos agentes naturais, quando da formação de situações de emergência.
O descumprimento de legislações voltadas a edificações e infraestruturas
físicas sem conservação e manutenção, são outros fatores a serem apontados
na constituição dos panoramas de desastre.
O estudo da alteração da forma urbana de Rio do Sul vem buscar uma
explicação das relações estabelecidas entre o espaço natural e a cidade, que
nele se instalou, interpretando vetores de crescimento territoriais vivenciados,
o que visa aumentar conhecimentos para auxiliar no planejamento urbano, já
que as enchentes, ameaças em potencial, continuam sendo tema pouco estudado
no Brasil.
Torna-se impossível, nos dias de hoje, trabalhar com construção civil
em Rio do Sul desconsiderando a variável enchente. A possibilidade ou não de
uma enchente atingir uma edificação, redefine a forma de ocupação volumétrica
e seu valor de mercado.
As enchentes sempre foram percebidas como um sério problema,
embora afetando, mais diretamente, os moradores das áreas de cotas mais
baixas, onde residiam pessoas com menor poder aquisitivo. Pressupõem-se,
para estas pessoas, maior dificuldade em acessar recursos e força política no
sentido de viabilizar ações globais de prevenção e compensação. O caminho
indicado ao longo do tempo seria o de erguer ao máximo as edificações para que
não fossem tão seriamente atingidas. A responsabilidade em discutir a questão
parecia problema exclusivo do poder público, sempre envolvido nas situações
de crise. Mas isto somente aconteceu a partir de 1983, quando a magnitude do
fenômeno atingiu um contingente populacional bem maior.
Na Tabela 1 observa-se as principais enchentes no Vale do Itajaí, no
século XIX. De acordo com os dados do Centro de Operação do Sistema de
Alerta (CEOPS) da Universidade Regional de Blumenau (FURB) o município
de Rio do Sul, assim como outros municípios não apresentaram registros de
enchentes, apenas no município de Blumenau foram registrados 12 enchentes.
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tabela 1 - picos de Enchentes registrados na bacia do rio itajaí-açu
no século xix
ano

data

blumenau

1852

29/10

16,3m

1855

20/11

13,3m

1852

29/10

16,3m

1855

20/11

13,3m

1862

20/11

9m

1864

17/09

10m

1868

27/11

13,3m

1870

11/10

10m

1880

23/09

17,1m

1888

23/09

12,8m

1891

18/06

13,8m

1898

1/05

12,8m

brusque*

gaspar*

ibirama*

indaial

rio do sul*

timbó

8,3m
8,3m

8,7m
10m

* Não foram auferidos registros nestes municípios. Fonte: FURB. Centro de Operação
do Sistema de Alerta (CEOPS).13

Já no século XX há registros de inundações em outros municípios como
se observa na tabela 2. No ano de 1911 o município de Rio do Sul atingiu a cota
de 12,8m. Nas décadas seguintes houve um número expressivo de enchentes
na Bacia do Rio Itajaí-Açu. Vários municípios sofreram com inundações. As
décadas que apresentaram maior número de registro foram as de 1950, 1970
e 1980. Mas sem dúvida em termos de proporções a década de 1980 foi um
marco na memória das enchentes na região. As enchentes de 1983 e 1984
tiveram um volume significativo. Em Rio do Sul a cota chegou a 15,58m em
julho de 1983 e em agosto de 1984 a 12,8 metros.
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tabela 2 - picos de Enchentes registrados na bacia do rio itajaí-açu
no século xx
ano

data

blumenau

1900
1911
1911
1923
1925
1926
1927
1928
1928
1931
1931
1932
1933
1935
1939
1943
1948
1950
1953
1954
1954
1955
1957
1957
1957
1957
1957
1961
1961
1961
1966
1969
1971
1972
1973
1973
1973
1975
1977
1978
1979
1979
1980
1983
1983
1983
1983
1990
1992
1992
1997

2/10
29/05
20/06
14/05
14/01
9/11
18/06
15/08
2/05
18/09
25/05
4/10
29/09
27/11
3/08
17/05
17/10
31/10
31/10
19/05
22/10
19/05
21/07
2/08
18/08
16/09
16/09
12/09
30/09
1/11
13/02
6/04
10/06
29/08
25/06
22/07
29/08
4/10
18/08
26/12
10/05
9/10
22/12
4/03
20/05
9/07
24/09
21/07
29/05
1/0
1/02

12,8m
16,9m
9,86m
9m
10,3m
9,5m
12,3m
11,76m
10,82m
10,8m
10,8m
9,85m
11,65m
11,4m
11,2m
10,25m
11,8m
9,1m
9,4m
9,3m
12,88m
10,36m
9,1m
10,4m
12,86m
9,24m
9,24m
10,1m
9,4m
12,18m
9,82m
9,89m
10,1m
11,07m
11,05m
9,1m
12,24m
12,4m
9,25m
11,45m
9,75m
10,2m
13,02m
10,35m
12,46m
15,34m
11,5m
8,82m
12,8m
10,62m
9,44m

brusque*

gaspar*

ibirama

indaial

rio do sul

timbó

8,5m

12,2m

9,3m

10m
8,13m
8,63m
7,54m
10,18m

5,3m
5,4m

5,8m

9,12m
6,2m
8,8m

6,5m
4,5m

4,4m
3,6m
3,7m
3,7m
4,3m
4,32m
3,6m
3,95m
5,05m
3,64m
3,64m
4,14m

5,9m
4,72m
4,9m
4,69m
6,1m
5,26m
4,65m
5,22m
6,48m
4,64m
4,64m
5,08m

9m
8,75m
8,25m
6,85m
10,7m
8,3m
7,37m
9,65m
10,65m
7,2m
7,2m
8,2m

6,1m
3,1m
4,8m
4,7m
5,45m
5,3m
4,9m
3,6m
5,4m
3,6m
3,6m
3,1m

3,85m
3,38m
4,1m
4,46m
4,1m
5m
3,55m
4,65m
5,7m
3m
4,9m
4,4m
6,05m
5,5m
5,2m
6,35m
7,15m
5,48m
4,13m
5,87m
4,98m
3,6m

5,46m
5m
5,12m
5,32m
5,5m
5,76m
4,74m
6,1m
6,34m
4,96m
5,94m
5,32m
5,64m
7,1m
5,58m
6,72m
7,76m
6,06m

9,75m
10
7,45m
7m
9,15m
6,6m
7,15m
8,1m
7,88m
8,85m
6,75m
5,6m
5,9m
7,2m
5,8m
7,35m
13,58m
7,6m
6,92m
7,92m
8,36m
8,72m

6,5m
4,05m
4,95m
3,5m
4
4,9m
5,6m
6,28m
6,07m
2,9m
5,5m
5,15m
4,7m
6,46m
5,1m
6,7m
8,7m
5,55m
5,7m
9,75m
6,16m
6,2m

5,32m
6,55m
6m

11,67m
7,28m
9,92m
8,58m
7,48m

4,48m
3,46m

5,5m
5,7m

3,96m

5,7m

7,12m
6,14m
5,49m

* Não foram auferidos registros nestes municípios.
Fonte: FURB. Centro de Operação do Sistema de Alerta (CEOPS). Disponível em:
<http://ceops.furb.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=42>.
Acesso em: 23 mar. 2014.
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Nas primeiras décadas do século XXI a recorrência das enchentes no vale
e especificamente no município de Rio do Sul é marcante como demonstram os
dados dos picos de enchente da tabela 3. Em Rio do Sul, em outubro de 2001
observa-se uma cota de inundação de 9,1m. Após um intervalo de 9 anos, em
maio de 2010 e em agosto e setembro de 2011, com as respectivas cotas de 8,76
e 12,98, o município novamente enfrentou sérios problemas com as enchentes.
tabela 3 - picos de Enchentes registrados na bacia do rio itajaí-açu
no século xxi
ano

data

blumenau

brusque

gaspar

ibirama

8,24m

indaial

rio do sul

6,54m

9,1m

timbó

2001

1/10

11,02m

2008

24/11

11,72m

7,95m

2010

26/05

8,64m

4m

6,92m

7,11m

2011

31/08

8,7m

3,81m

5,83m

8,76m

6,21m

2011

9/09

12,8m

4,97m

7,6m

12,98m

9,86m

8,22m

10,21m

9,42m

Fonte: FURG. Centro de Operação do Sistema de Alerta (CEOPS). Disponível em: <http://
ceops.furb.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=42>. Acesso em:
23 mar. 2014.

Deve-se notar que no referido Vale, 52% destas enchentes aconteceram
na Primavera; 28% no Outono; 13% no Inverno e 7% no Verão. As grandes
enchentes de 1983 e 84 ocorreram excepcionalmente, como foi mencionado,
no Inverno, uma das estações mais secas do ano.
De toda a forma, o padrão recorrente sempre foi o mesmo, com os
desastres atingindo os sistemas habitacionais, produtivos, de transporte e de
esgoto, como se pode auferir nos telegramas de Max Mayer, publicados em
outubro de 1918, no Jornal República.
O temporal que desabou, há tres dias, causou grandes
prejuízos materiaes no interior do Estado. As aguas
innundaram algumas localidades, tendo na sua passagem
levado pontes, pontilhões e boeiros. No Rio do Sul, os
estragos foram bem regulares.A proposito, o sr. coronel
Paulo Zimmermann, superintendente de Blumenau, recebeu
hontem o seguinte telegrama: ‹Rio do Sul, 30. -Terrível
enchente causando districto enormes prejuízos plantações e
criações, principalmente estradas, destruindo boeiros desta
freguezia. Diversas casas estão inundadas abandonadas
pelos moradores, desde ante-hontem. O transito nas
estradas está interrompido, o que demonstra importancia
dos estragos. As superstructuras de pontes, planchões e
destroços correm aguas abaixo. Notícias trazidas pelos
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canoeiros informam destruição das pontes de Landerbach;
Albertinos e outros. Consta que no Trombudo o temporal
fez estragos. Urgente solicitar soccorros governo Saudações.
Max Mayer, intendente.14

Infelizmente, segundo informações da Defesa Civil, são poucos os dados
sobre enchentes catalogados antes de 1983. Até então, o meio mais profícuo
de colher informações sobre os desastres eram as informações publicadas nos
periódicos, nem sempre tão detalhadas e que pode ser observado nas notas
do Jornal República, referindo-se à enchente de 1918 e 1928 na região: “O
temporal que desabou há três dias causou grandes prejuízos materiais no interior
do estado [...]”. “[...] Rio do Sul já subiu oito metros continuando a encher”.15
Algumas áreas apresentam um índice maior de vulnerabilidade e são
mais suscetíveis a enchentes, como os bairros Canoas, Barra do Trombudo,
Santana e Budag.
Existem registros sobre enchentes desde 1851, quando se chegou a uma
extraordinária cota d’água de 16,8 metros16. Todavia, não foram encontradas
maiores informações, a não ser a de que uma primitiva picada, erguida na época,
foi destruída, o “picadão de Curitibanos, para fugir às inundações afastou-se
do rio, conservando-se na parte mais alta do terreno adjacente”.17
A década de 1920 (Figura 2) foi particularmente funesta para Rio do
Sul. Em 1926, pelo interior do município, trombas d’água fizeram transbordar
violentamente os ribeirões, levando os Rios Itajaí do Sul e do Oeste a despejar
grandes massas d’água; e, no ano seguinte, novas trombas d’água fizeram com
que as águas do Rio Itajaí do Sul aumentassem assustadoramente de volume,
chegando a subir 75cm por hora.18 Em 1928, “telegramas de Rio do Sul
anunciavam que ali as águas haviam subido em 12 horas 8,20 metros. Segundo
o jornal Der Urwaldsbote o maior volume de água desceu das regiões do Rio
do Sul e do Rio do Oeste, onde as águas subiram 9,20 metros”.19
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figura 2 - foto da Enchente de 1927 em rio do sul

Fonte: Arquivo Particular Guthis Auto Peças. Disponível em: <http://www.
guthsautopecas.com.br/fotos2enc.html>. Acesso em 23 mar. 2014. 20

Apesar de todos estes desastres, parece que nenhuma medida ou cautela,
em relação ao uso dos rios e do solo, foi adotada. Rio do Sul continuou a aterrar
várzeas, pois, quando a frequência das inundações é baixa, a população despreza
o risco. A forma urbana de Rio do Sul continuou crescendo de costas para os
rios e, como agravante, teve este modelo reproduzido nas cidades vizinhas.
Assim, em 31 de outubro de 1953, novamente “uma tromba d’água
desaba sobre Rio do Sul [...]. Parte de um morro, na Rua Hermann Hering,
deslizou atingindo uma residência, causando sérios prejuízos”21 e, em 1954,
(Figura 3) “[...] Rio do Sul também foi duramente atingido, sendo altíssimos
os prejuízos sofridos pela cidade e pelo interior do rico município da serra
acima. As águas subiram até o nível de 11,88m”.22
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figura 3 - foto da Enchente em rio do sul (1954)

Fonte: Arquivo Municipal de Rio do Sul.

Ainda assim, foram, a partir de então, tomadas apenas medidas tímidas,
de cunho científico, por meio do programa de Prevenção de Enchentes no Vale
do Itajaí, ligado ao Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS).
Mas não foi, sequer, criado um sistema de catalogação dos níveis dos rios em
Rio do Sul, embora os dados científicos permitissem reunir, já em 1965, um
Relatório de Enchentes do Vale do Itajaí.
Porém, a nível macrorregional, este programa planificou obras que
passaram a ser executadas a partir da década de 1960, como diversas bases
de observação dos níveis d’água e três barragens que minimizariam as cheias: a
de Ituporanga, com 97.510.000 metros cúbicos e a de Taió com 110.960.000 metros
cúbicos de capacidade e a represa do Rio Hercílio, com 253.000.000 metros cúbicos,
sendo que esta última não beneficiaria a cidade de Rio do Sul.23
Após a enchente de 1969, quando “os municípios do Alto Vale também
[...] foram atingidos. As barragens, em construção estavam, certamente, fazendo
falta”.24 Rio do Sul, como as outras comunidades do Vale do Itajaí, que sempre
sofriam com as enchentes, esperava que a conclusão das barragens propostas
pelo DNOS, viesse em direção a tranquilidade total, como descreve parte do
Relatório das Enchentes de 1983:
Confiante na ação protetora das barragens Sul e Oeste,
respectivamente localizadas nos municípios de Ituporanga
e Taió, e já desacostumada a conviver com o flagelo das
cheias, a população riosulense foi apanhada de surpresa,
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haja vista que, se nas enchentes anteriores somente as
zonas ribeirinhas eram atingidas, desta feita todo o centro
da cidade ficou submerso, para perplexidade e desespero
da população [...].25

A população de Rio do Sul esperava das barragens a solução das
enchentes que assolavam a cidade, mas não foi o que ocorreu, já que os limites
físicos, dentro de condições pré-definidas, causam uma falsa sensação de
segurança, pois podem, em certos casos, aumentar o número e o volume das
enchentes. Além do mais, as barragens, amortecem a cheia à jusante, mas não
tem a função de eliminar as enchentes, como é costumeiramente apregoado.
O aumento populacional, bastante acentuado até meados dos anos
1970, não foi acompanhado de uma gestão adequada das áreas de risco. A
segurança propiciada pelas equivocadas avaliações em relação àquelas obras
estruturais, levou os riosulenses a ignorar a possibilidade das cheias. Desta
forma, enquanto o centro comercial de Rio do Sul deslocou-se, fixando-se em
locais, a princípio, não inundáveis; na periferia, a convivência com alagamentos
acomodou a população e muitos, negligenciaram a lembrança, não recorrendo
a memória e esqueceram das enchentes, erguendo suas casas em lotes nas áreas
alagáveis indicadas pelo mapa, desenhado, na década de 1930, por Gino de
Lotto26, principalmente as perto do centro, com anuência do poder público,
como se o problema das enchentes fossem coisa do passado. Como resultado,
quando da catastrófica enchente de 1983, Rio do Sul apresentava alta densidade
demográfica instalada nas áreas alagáveis.
Infelizmente para a maioria das pessoas a memória sobre os desastres
tem curta duração. No caso das enchentes, por exemplo, assim que as águas
retornam a seus níveis normais e as vitimas se recuperam e também desaparece
o interesse da mídia. As vitimas diretamente afetadas não esquecem tão
rapidamente, mas com o tempo a memória também se esvai.27
Esta ocupação das áreas de risco, ao longo dos anos, provavelmente
interferiu na condição natural dos rios. O processo de desenvolvimento
econômico e o modelo que atendeu a este padrão de ocupação do espaço
geográfico e de utilização dos recursos ambientais sobrecarregou a capacidade
regenerativa e assimilativa do ambiente, preparando um desastre ambiental de
grandes proporções.
Esta catástrofe anunciada chegou em 1983, não só de forma descomunal,
mas também, inusitadamente recorrente, ocorrendo duas no mesmo ano em
julho e em agosto e mais uma no ano de 1984. A enchente de julho de 1983
foi a maior da história de Rio do Sul, tendo o Rio Itajaí-Açu atingido a cota
de 15,08 metros, registrando na Rua Carlos Gomes, no centro da cidade,
aproximadamente três metros a mais do que qualquer cota de enchente
anterior, sendo, mesmo considerando o nível oficial de 13 metros, fantástica
e inacreditável (Figura 4). O saldo final foi de 4 mortes e um rastro de
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destruição que alcançou repercussão nacional, sendo considerada a Enchente
do Século.28 O impacto causado por estas enchentes suplantou a capacidade
de processamento político do problema.
figura 4 - foto da vista parcial da rua xV de novembro no bairro
laranjeiras em rio do sul (Enchente de 1983)

Fonte: Arquivo Particular Guthis Auto Peças. Disponível em: <http://www.
guthsautopecas.com.br/fotos2enc.html>. Acesso em 23 mar. 2014.

A enchente de julho de 1983, inicialmente, castigou a periferia e
terminou atingindo o centro urbano, prejudicando todas as classes sociais; dos
pobres residentes na beira do rio aos ricos das áreas urbanas mais valorizadas.
A área urbana de Rio do Sul atingida foi extremamente maior do que
a que se tinha como última referência, que era a enchente de 1954. Das 1664
residências atingidas, 259 acabaram sendo destruídas, 380 semidestruídas,
138 tiveram suas estruturas abaladas e das 125 indústrias existentes, 120
foram atingidas. Durante semanas, a cidade ficou isolada e apavorada com a
possibilidade do rompimento das barragens à montante, faltou água e luz e
25.000 mil pessoas ficaram flageladas.29
Através do Decreto Estadual nº 065/83, de 08.07.83, determinou-se
“Estado de Emergência” seguido, após quatro dias, do decreto no 070/83 de
“Calamidade Pública”, em razão do aumento da gravidade da situação. O abalo
sofrido pela cidade gerou comoção em todo o país, recebendo a cidade de Rio
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do Sul e a região do Alto Vale do Itajaí, atenção da mídia nacional assim como
a solidariedade nacional e internacional.
Quando a situação começava a ser controlada, sobreveio uma segunda
cheia, que registrou a segunda maior cota d’água da história riosulense, com
o nível de 10,80 metros.30 A tragédia só não foi maior porque, desta vez, a
Prefeitura e a Defesa Civil municipais foram informadas com antecedência pelo
DNOS, podendo orientar a população. O prejuízo financeiro total pelas duas
enchentes chegou ao montante de Cr$ 19.095.708.000,00, correspondentes,
na época, a US$ 1,1bilhão.31
Enquanto, no evento de 1983, o desastre foi resultante de uma longa
precipitação de 15 dias, perfazendo o total de 400 mm, em 1984 a chuva foi
rápida, durou apenas 2 dias, porém registraram-se 200mm de precipitação. A
destruição foi menor que no ano anterior, mas foi considerável, aumentando
o medo e a capacidade de resiliência da população.
Com tais inundações expressivas, duradouras e sucessivas, romperamse os ritmos de atividades econômicas e cotidianas da população, já abaladas
pela recessão da economia, em baixa devido ao fim do ciclo da madeira.
Após os desastres, foi preciso reconstruir a cidade, cobrar ações das
autoridades, adaptar-se à nova situação, ou mudar de residência, ou de cidade.
Os serviços de limpeza, recuperação e levantamento de prejuízos, duraram
meses. Em meio a tanta desgraça, parecia ser impossível a reconstrução.
Quando da tragédia de 1983, a Defesa Civil local foi montada às pressas;
não dispunha de pessoal e equipamentos capazes de atender às necessidades
de tantos atingidos. As obras de contenção dirigiram-se à atividades de
reconstrução. Foram buscadas soluções nos âmbitos federal, estadual e
municipal, objetivando a elaboração de obras que visassem a eliminação ou
minimização do problema das enchentes. Em julho de 1983, foi instituído o
Programa Especial de Reconstrução do estado de Santa Catarina pela Lei n°
6.256 de 26/07/1983 e o Conselho de Reconstrução. Após a terceira enchente,
em dezembro de 1984, foi redigido um Plano Global e Integrado de Defesa
contra as enchentes, aprovado pelo Conselho Extraordinário de Reconstrução,
na forma da resolução nº 30/85, o qual nunca foi implantado.32
Em 1986 foi lançado o Projeto JICA - The Itajaí River Basin Flood
Control Project33 como proposta de contenção e manejo dos rios de toda Bacia
do Rio Itajaí-Açu. O projeto apresentou desconhecimento da dinâmica dos rios
que formam a Bacia do Rio Itajaí-Açu, assim como dos impactos ambientais a
ele associados. Além do mais, o referido projeto não foi executado na época,
em função da indisponibilidade financeira e da extinção do DNOS em 1990.
Somente na década seguinte foi lançado o Plano Global e Integrado de
Defesa contra Enchentes - Ecossistema Bacia do Rio Itajaí-Açu, ou PLADE34,
elaborado pelo governo estadual (1991-1994), a partir do Projeto JICA, que
visava à obtenção de recursos externos para viabilização deste, destarte todas
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as suas insuficiências, sobressaindo-se obras estruturais, como alargamento
dos rios e melhorias da calha. Este Plano acabou por ser adiado, também por
falta de recursos; somente após a enchente de 2008, algumas das obras nele
previstas voltaram a ser colocadas em prática.
Como no passado, apesar dos prejuízos e danos gerados pelos desastres
ambientais, as providências para seu tratamento permaneceram marginalizadas
na agenda de prioridades do governo estadual, só recebendo atenção nos
momentos de emergência. Já no âmbito municipal, as ações voltaram-se à
reconstrução e, finalmente, foi implantado um departamento de Defesa Civil.
Assim, Rio do Sul, como quase todo o restante do Vale do rio Itajaí, com
exceção de Blumenau, encontrava-se novamente despreparado para os novos
desastres e flagelos que sobrevieram em 1997, 1998, 2008, 2009, 2011 e 2013.
As duas primeiras não trouxeram grandes estragos à cidade de Rio do
Sul, embora tenham levado ao desabrigo muitos dos habitantes das margens,
como “as 18 famílias que moravam às margens do Rio Itajaí do Oeste e ficaram
desabrigadas após as enchentes”35, de 1998. Mas, as enchentes de 2011 à
atingiram em cheio.
No desastre de 2011, o nível dos rios atingiu 12,98 metros, 15 mil
pessoas foram desalojadas, sendo que 3.000 foram desabrigadas.36
A mesma reportagem, do jornal Diário do Alto Vale, de 10 de setembro
de 2013, trazia boas notícias para Rio do Sul, pronunciadas pelo Prefeito
Garibaldi Antônio Ayroso, anunciando a breve construção de novas obras
contra enchentes previstas pelo Plano de Aceleração Econômica (PAC), do
governo federal.
Serão feitas as ações de aumento do nível das barragens de
Taió e Ituporanga, além de mais cinco pequenas represas que
serão feitas e irão atingir e vão atingir positivamente Rio do
Sul. Para a capital do Alto Vale, diretamente vai ser feito o
desassoreamento do rio Itajaí-Açú graças ao governo federal
e estadual. Logo começam os trabalhos no rio, agora neste
mês ainda, vai ser feita a limpeza do rio e a reestruturação
das encostas que vão evitar problemas com enchentes.37

Esperava-se, ainda, outras medidas posteriores, de cunho não estrutural,
por meio de:
[...] um plano de ação organizado com as associações de
bairros e a ideia é fazer chegar a informação correta para
toda a população. Não podemos ser desorganizados, se a
população sabe o que deve fazer em momentos como esses,
os prejuízos são muito menores.38
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Assim, não se esperava, nem mesmo com o retorno de chuvas,
que contavam com previsão de atingirem 172 mm, para os dias entre 20 e
22/09/2013, nenhuma enchente de maiores proporções, como expressa da
seguinte forma o mesmo periódico, no dia 20 de setembro:
[...] a possibilidade de uma enchente de grande porte está
descartada, pois as barragens Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga)
estão operante em nível normal, mas os moradores das áreas
mais baixas do município devem ficar alerta. A Defesa
Civil deverá tomar medidas a partir de hoje, deixando o
departamento e a Secretaria de Obras de sobreaviso caso
as previsões se confirmem.39

Sendo que, as regiões da cidade que mais preocupavam eram:
Os bairros, Pamplona, Bela Aliança, Barra do Trombudo,
Budag e Canoas [Figura 5] [que] geram maiores preocupações
à Defesa Civil, porque há alguns locais com pontos de
alagamento e também pode haver movimentações de terra
nestas áreas.40

figura 5 - foto vista parcial do bairro canoas na enchente de
novembro de 2013

Fonte: Jornal Alto Vale Notícias, 21, 22 e 23 ago. 2013, ano 01, edição 166.
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Segundo o Jornal A Cidade, de Rio do Sul.
A Secretaria de Assistência Social e da Habitação
contabilizou 320 famílias desabrigadas, cerca de 1
mil pessoas. Ao total, 410 atendidas nos 13 abrigos
disponibilizados pela Defesa Civil do Município.41

De acordo com o mesmo jornal, 70 localidades ficaram sem luz elétrica,
uma adutora de água rompeu-se e o piso térreo da Delegacia Regional de
Polícia Civil foi evacuado.
Já o jornal Alto Vale Notícias divulgou o número de:
[...] mais de 6 mil pessoas desalojadas, e outras 1.080
moradores desabrigadas. [...] Na quinta feira (25), o Rio
Itajaí-Açú, atingiu 7,80 metros na medição às 11h, mas
para o nível voltar ao normal ainda precisa baixar mais de
1,50 metros.42

figura 6 - foto aérea da cidade de rio do sul (Enchente de 2013)

Fonte: Jornal Alto Vale Notícias, 21, 22 e 23 ago. 2013, ano 01, edição 166.

A decretação do Estado de Calamidade Pública, no dia 25 de setembro,
garantiu a ação da Defesa Civil, das Polícias, dos Bombeiros e da Prefeitura,
para a remoção e abrigo dos flagelados e
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[...] na recuperação dos prejuízos da forma mais ágil
possível para o atendimento emergencial às pessoas afetadas
pela chuva. Os órgãos de Defesa Civil e a Prefeitura poderão
comprar, sem o processo burocrático de concorrência
pública, remédios, alimentos, equipamentos e utensílios
domésticos e contratar máquinas para tirar bloqueio nas
estradas.43

O Governo Federal, novamente, lançou um programa de obras para
evitar novos eventos:
Na ocasião, [o ministro da Integração Nacional] Fernando
Bezerra garantiu que o Governo Federal já estabeleceu
uma parceria com o Governo do Estado que soma quase
R$ 1 bilhão em ações de prevenção às cheias. O ministro
informou que nas próximas semanas serão lançadas as
ordens de serviço para parte dessas obras.44

O Jornal Riosulense afirma que, os prejuízos seriam maiores na ausência
das “previsões de 300 mm de chuva para o fim de semana”45, o que indica que,
desta vez, pelo menos, os dispositivos de alerta possibilitaram, à população e
às autoridades, prevenirem-se contra o desastre ambiental.
Enfim, nesta última enchente que assolou Rio do Sul, no que pese a
melhoria de certos dispositivos de prevenção e defesa contra este fenômeno,
como a previsão acertada e antecipada do volume das precipitações e a ação
suficiente de uma Defesa Civil já preparada, o processo que levou ao desastre
continuou respondendo ao mesmo padrão dos eventos anteriores: confiança
demasiada nos dispositivos existentes e a serem providenciados, conjugado
à falta de cuidado na relação com o meio ambiente; deflagração e desenrolar
do desastre, mesmo que com respostas mais efetivas das autoridades locais;
milhares de flagelados, desalojados e demais prejudicados e; novamente,
promessas governamentais de ações ágeis no momento de emergência, quando,
nos momentos de “normalidade”, as providências planejadas eram realizadas
morosamente, como reclamou o Deputado Estadual Jailson Lima, do Partido
dos Trabalhadores (PT), que:
[...] voltou ao assunto e criticou a lentidão do governo em
executar obras de prevenção, cujos recursos, originários do
governo federal, estão disponíveis, porém não foram gastos
integralmente. Segundo o representante de Rio do Sul, há
R$ 700 milhões disponíveis para obras de contenção. Ele
citou o caso do sistema de monitoramento, cujos recursos na
ordem de R$ 25 milhões foram liberados, todavia o sistema
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ainda não foi implantado [...] [e] também criticou os editais
das barragens de Taió e Ituporanga. [...] [que] não era claro,
tinha restrições a empresas e uma delas, de Ituporanga,
entrou com uma ação e o juiz trancou o processo.46

Vale ressaltar a ação da Defesa Civil, amparada numa das mais
completas legislações do mundo, que, uma vez respeitada; e o foi, no caso de
Rio do Sul, somente após as enchentes de 2008, como vimos; garante que a
Defesa Civil se organize em sistemas abertos com a participação dos governos
locais e da população no desencadeamento das ações preventivas e de resposta
aos desastres. Pela ação da Defesa Civil e devido às previsões antecipadas sobre
as chuvas que permitiram uma maior eficácia de seu trabalho preventivo, o
desastre de 2013 teve proporções minoradas em relação aos anteriores.
considEraçÕEs finais
As enchentes são um problema histórico que atinge as populações dessa
região. No entanto, em que pesem os riscos desta situação para os habitantes
das cidades e comunidades ribeirinhas, esses desastres periódicos não têm se
constituído em empecilho capaz de desestabilizar permanentemente a economia
da região. Um fato a ser salientado, é que as circunstâncias e efeitos das
enchentes se desenvolvem de formas diferenciadas em cada uma das quatro
sub-regiões que apresentam algumas características ambientais distintivas as
quais conformam o vale do rio Itajaí-Açu, o que deve ser levado em conta,
quando da realização de estudos, planejamento e execução de obras para
contenção das cheias.
As grandes enchentes, que assolam o Município de Rio do Sul, desde
a época em que, o mesmo, ainda era constituído como Distrito, associado à
Blumenau, respondem a um padrão exaustivamente repetitivo, por não serem
tomadas as devidas providências necessárias pelo Estado, por meio de Políticas
Públicas céleres e adequadas.
Consequentemente, a maioria das obras realizadas pelo mesmo, até
então; não têm logrado êxito às contenções destes desastres ambientais, fazendo
com que a situação se torne cada vez mais alarmante.
É certo que, tais fatores, já vêm de longa data, desde a ocupação da
região, onde o solo foi utilizado de forma incorreta, o que só fez agravar o
equilíbrio ambiental de maneira generalizada. Reforçando esta situação, mais
recentemente, as enchentes foram estimulo para uma ocupação desordenada
do solo urbano, valorizando o solo em algumas áreas e desvalorizando-o em
outras. O que causou um processo de fuga das atividades urbanas para além dos
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supostos limites das cotas das enchentes, proporcionando uma irreal impressão
de crescimento e desenvolvimento.
Deve-se levar em conta que a memória sobre as enchentes desvanece
quando ocorrem longos períodos de ausência de enchentes de grande porte.
Como aqui observado, no caso de Rio do Sul, no período entre 1953/54 e
1983, a população e as instituições municipais logo deixaram de perceber o
risco inerente das enchentes, ignorando um melhor planejamento sobre eles.
Esta totalidade de acontecimentos, nesses longos anos, contribuíram
e muito para a recorrência das enchentes; porém, há de focar-se também,
nas Políticas Públicas de igual modo, por deixarem a desejar, em corolário
referente às obras que deveriam ser corretamente realizadas, podendo, assim,
conter as enchentes.
Em decorrência de diversos fatores não há uma regularidade na
atenção a possibilidade de enchentes fora dos períodos emergenciais,
mantendo-se insolúvel o óbice, principalmente devido a: desconhecimento dos
planejadores sobre medidas de controle de enchentes; desorganização estatal no
gerenciamento de medidas relativas a enchentes; pequena produção científica
sobre o assunto; maior aplicabilidade de programas de orientação educacional
da população sobre o controle de enchentes, percepção de riscos, desastres e
de implantação de obras não estruturais para contenção de enchentes.
É verdade que as barragens e, depois, as demais medidas e intervenções
estruturais e não estruturais tiveram efeito minimizador dos desastres, mas
a lentidão tornou-se sempre a tônica, quando a situação emergencial foi
contornada e voltou-se a normalidade. Desta forma, algumas obras com
financiamento liberado pelo Governo Federal continuam não iniciadas ou
inacabadas.
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Introdução
Por meio do presente estudo busca-se avaliar o contexto sócioambiental fundado em torno do desastre ocorrido em novembro de 2008 no
Complexo do Morro do Baú (SC) (Figura1), com o intuito de avaliar as Políticas
Públicas de prevenção e diagnóstico de riscos de desastres, além das
referentes à recuperação dos atingidos. Para tal, além de pesquisa bibliográfica
e documental, busca-se dimensionar a situação atual das diversas áreas de
risco por meio de recursos fotográficos, já que a paisagem também é
percebida como uma fonte, assim como da oralidade, incluindo depoimentos
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de residentes atingidos ou que perderam entes queridos nos dias fatídicos que
determinaram a morte de 47 (quarenta e sete) pessoas.
A noção de desastre comumente aceita define-o como um evento
extraordinário. Não é de se espantar, portanto que os desastres ambientais
sejam,

habitualmente,

interrelacionados

nem

analisados

isoladamente,

sofressem

ação

como

antrópica.

No

se

não

fossem

entanto,

uma

conceituação rigorosa de desastre, realizada sob a perspectiva da História
Ambiental, proporciona o estabelecimento de nexos entre os desastres
naturais ao concebê-los como relacionados à ação humana.
Deve-se salientar ainda que os desastres, definidos por muitos como
eventos exclusivamente naturais, são aqui percebidos de forma diversa. Tais
desastres devem ser concebidos como episódios socioambientais, já que só se
determinam como percepção e experiência humana e que, de fato, se não
relacionados a grupamentos humanos não seriam constituídos como desastre.
Assim, um desastre ambiental normalmente ocorre como consequência da
ação antrópica em determinada área, quando a interação contraditória entre
os seres humanos e o ambiente potencializa os eventos naturais.
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Figura 2. Mapa do Complexo do Morro do Baú

Fonte: EPAGRI, 2009.

As fontes levantadas para a elaboração do presente estudo variaram,
desde entrevistas junto aos atingidos, acervo iconográfico e bibliografias, até
relatórios de saída de campo. A diversificação das fontes permitiu incluir as
várias percepções sobre a situação da localidade e avaliar as ações do poder
público após três anos do acontecido em 2008.
As Políticas Públicas levadas a cabo no Brasil, normalmente relacionamse a óbices recorrentes na estrutura do Estado, como o domínio das
oligarquias, a corrupção e a gestão dirigida às classes superiores. Percalços
relacionados à originalidade da formação sócio-espacial brasileira, a qual
combina relações sociais e de produção arcaicas com um modo de produção
moderno, cuja superestrutura estatal oscila no favorecimento, ora dos grupos

442

ligados às relações de produção mais arcaicas, ora daqueles grupos que
promovem as relações de produção mais modernas, deixando a resolução dos
problemas da maioria da população para situações emergenciais.
Desta forma, quando ocorrem desastres ambientais, sob os quais a
população despossuída torna-se ainda mais fragilizada, as Políticas Públicas
geralmente se limitam a repetir promessas grandiloquentes, dirigidas mais à
mídia do que à população. No caso do vale do Itajaí-açu, sempre assolado por
desastres ambientais, este panorama se repete inclusive na região mais
atingida na catástrofe de 2008: o Complexo do Morro do Baú.

Eixo teórico-metodológico
A História Ambiental constituiu-se sobre a percepção de que todas as
componentes

que

formam

a

organização

do

planeta

podem

afetar

o

metabolismo social. Em contrapartida, ela analisa as consequências da
ingerência da sociedade sobre a natureza. Ambos os processos são históricos e
recíprocos (Hughes, 2009).
Tal visão sobre de natureza humanizada passou a ser defendida durante
a década de 1970, sob a influência política do movimento ambientalista, que
percebeu a relação homem/natureza como capaz de ocasionar a extinção da
própria raça humana. Desta forma,
[...] a história ambiental nasceu, portanto de um objetivo moral, tendo por trás fortes
compromissos políticos, mas, à medida que amadureceu, transformou-se também
num empreendimento acadêmico que não tinha simples ou única agenda moral ou
política para promover. Seu objetivo principal se tornou aprofundar o nosso
entendimento de corno os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo
seu ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que
resultados. (Worster, 1991: 200)

Portanto, a História Ambiental demonstra que a natureza é criação das
ações e das percepções humanas, o que permite entender que cada contexto
histórico grava novos significados sobre o mundo natural e que os seres
humanos fazem parte do meio natural, derrubando a tradicional percepção da
espécie humana como supra-natural (Worster, 1991).
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Consequentemente, a história do povoamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Itajaí-açu será aqui direcionada à interação das comunidades com o
ambiente por ela primitivamente constituído. A organização e o processo
natural são autárquicos, independem da ação humana, portanto, além de
incluir os seres humanos como variável da equação que rege as interações da
natureza, a História Ambiental deve evitar colocar a humanidade como
protagonista (Cronon, 2002: 45).
A História Ambiental, em seu objetivo de redefinir a História, foi
compelida a recorrer à interdisciplinaridade e a delimitar o papel das diferentes
disciplinas. Entre elas, a geografia forneceu elementos essenciais para a
construção

da

estrutura

teórico-metodológica

da

História

Ambiental,

proporcionando elementos denotativos da direção iníqua dada pelas Políticas
Públicas relativas ao meio ambiente.
O conceito de Formação Sócio-espacial, desenvolvido por Milton Santos
(Santos, 1992) com base no materialismo histórico, tem neste sentido,
especial relevância. A Natureza Transformada, que constitui o Espaço
contemporâneo,

é

técnico-científico-informacional

(Santos,

1994)

como

decorrência do desenvolvimento do capitalismo em direção a formação das
grandes Corporações e do sistema financeiro. A lógica do capital não leva em
conta irrupções imprevistas, nem um planejamento mais rigoroso que propicie
melhoria do bem-estar dos trabalhadores.
Segue-se que, as comunidades que sofrem com desastres ambientais
somente podem contar com o poder público se tiverem alguma função na
auto-reprodução do capital. Na maioria das vezes, Políticas Públicas que levem
ao

planejamento,

à

prevenção,

ou

à

compensação

de

desastres

socioambientais serão lentas e superficiais, quando não, nulas.
A grande instabilidade nas interrelações socioambientais historicamente
constituídas no território do Complexo do Morro do Baú é propícia à utilização
do conceito de risco como veículo à observação do desastre. Como salienta
Anthony Giddens, embora a modernidade tenha fornecido meios para uma
existência mais segura e gratificante para a humanidade, ela também originou
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uma herança maldita, que tornou-se clara no século XX (Giddens, 1991: 16).
Desta forma, a noção de risco se instaurou pela percepção de que nossas
ações podem ter consequências imprevistas e aterradoras, gerando riscos que
tomaram o lugar dos mistérios da natureza ou dos desígnios divinos. “O ‘risco’
substitui em grande parte o que antes era pensado como fortuna ou destino, e
torna-se separado das cosmologias” (ibidem: 38).
Diante da perspectiva adotada, torna-se pertinente balizar a noção de
risco na sociedade. Ulrich Beck, em Sociedade de Risco (2010), desenvolve o
argumento que o risco se fez presente em todos os setores da atual sociedade
globalizada. Beck então define a sociedade de risco como aquela onde a
aceitação dos riscos é essencial e anterior a produção de riqueza, diferente do
modelo social industrial onde o risco surgia como consequência da produção de
riqueza. Na sociedade de risco a incerteza ofusca até mesmo o "progresso"
científico-tecnológico, "eles (os riscos) já não podem mais ser limitados
geograficamente ou em função de grupos específicos" (Beck, 2010: 16). Esta
argumentação se coaduna com uma visão socioambiental de desastre,
reforçando o cabedal teórico-metodológico a qual se pode recorrer.
Para uma melhor compreensão do desastre em sua concretude, o
depoimento dos envolvidos é fundamental. A História Oral aparece como um
procedimento metodológico capaz de captar estas vivências, fornecendo
subsídios para uma síntese mais rica das múltiplas percepções acerca dos
acontecimentos. De acordo com Thompson, a história oral é uma história
construída em torno de pessoas. Ela traz a história para dentro da
comunidade, ao extraindo-la de dentro desta mesma comunidade. Ajuda aos
menos privilegiados, e especialmente os idosos, na conquista de dignidade e
confiança. Propicia o contato e, pois, a compreensão entre as classes sociais e
gerações (Thompson, 1992: 44). Assim, além de método adequado, a História
Oral permite uma inserção ativa no interior da temática concreta.
No entanto, a historiadora Verena Alberti adverte que, a partir da
década de 1980, com a intensa valorização das fontes orais no Brasil, se
desenvolveu a crença de que as fontes orais possibilitariam uma espécie de
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história-relato, onde a simples existência do relato já efetivá-lo-ia como
História. Alberti afirma que o equívoco se concretizou quando a fonte oral foi
consolidada pelos historiadores como “verdade emanada do povo”, pois esta
como toda e qualquer fonte devem ser inquiridas (Alberti, 2006: 155).
Ao se finalizar este levantamento metodológico inicial estabelecendo
uma conexão cuidadosa com a História Oral, é pertinente uma discussão
acerca do conceito de memória e das implicações, que um enfoque nele
demarcado produz na análise das entrevistas.
Como argumentou Jacques Le Goff em “História e memória”,
[...] a ciência histórica defini-se em relação a uma realidade que não é nem construída
nem observada como na matemática, nas ciências da natureza e nas ciências da vida,
mas sobre a qual se ‘indaga’, ‘se testemunha’. [...] Assim, a história começou como
um relato, a narração daquele que pode dizer ‘Eu vi, eu senti’. (Le Goff, 2003: 9)

Conquanto a história-testemunho jamais tenha deixado de estar
presente no desenvolvimento da ciência histórica, durante a década de 1970,
na França, se assistiu à crítica a esse tipo de história, em grande parte “devido
à vontade de colocar a explicação no lugar da narração” (Le Goff, 2003: 9).
Entretanto, com o redimensionamento da noção de fato histórico, levando-o
para além do status de objeto dado e acabado, a história-testemunho tem seu
renascimento e a noção documento-monumento passa a ser estendida a
outros tipos de fontes (ibidem: 253). Desta forma, forma-se o conceito de
memória “como propriedade de conservar certas informações [que] remetenos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele
representa como passadas” (ibidem: 419).
No que tange ao presente trabalho, os relatos memorialísticos focalizam
as “histórias dentro da história”, balizando-se nas considerações de Verena
Alberti,
[...] um acontecimento vivido não pode ser transmitido a outrem sem que seja
narrado. Isso significa que ele se constituiu (no sentido de tornar-se algo). Ao contar
as experiências, o entrevistado transforma o que foi vivenciado em linguagem,
selecionando e organizando os acontecimentos de acordo com determinado sentido.
Esse ‘trabalho da linguagem’ vem sendo estudado por diversos autores do campo da
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teoria da Literatura, que tomam como objeto de análise narrativas literárias e não
literárias, inclusive narrativas orais. (Alberti, 2006: 171)

Análise das fontes
Após a situação de desastre, a preocupação inicial do Poder Público em
termos estruturais é restabelecer a dinâmica econômica do território afetado,
no intuito de, em primeiro lugar, dirimir as perdas dos setores hegemônicos.
Tal procedimento ficou evidente após o desastre de novembro 2008, quando o
porto de Itajaí foi recuperado em tempo relativamente curto, enquanto a
população da cidade teve que penar após as vacilações da Defesa Civil e “viu”
parte de sua ajuda e dos donativos que lhes foram prometidos serem
desviados.
Algum tempo depois, pelo menos, foi reforçado o contingente da Defesa
Civil e foram tomadas algumas medidas infraestruturais de contenção e
prevenção das enchentes, como o canal retificado do rio Itajaí-mirim. Já no
caso da comunidade do Morro do Baú, muito pouco da prometida ajuda chegou
e a população continua a mercê das mesmas forças que a assolaram em 2008.
É este caso emblemático das Políticas Públicas aplicadas às comunidades
atingidas por desastres ambientais que será aqui alvo de um exame mais
acurado.
A comunidade do Complexo do Morro do Baú, entre a margem esquerda
do rio Itajaí-açu e a margem direita do rio Itajaí-mirim, fazendo a divisa de
Ilhota com os municípios de Navegantes e Itajaí, cujos moradores dedicavamse ao cultivo de banana, palmeira australiana, ao cultivo, extração e
beneficiamento de madeira dos gêneros Eucalyptus e Pinus, além de outros
produtos agrícolas de encosta e de arroz nas baixadas, foi virtualmente
destruída, em novembro de 2008, por uma série de escorregamentos que
devastaram seus proventos e residências, além de resultarem na morte de 47
(quarenta e sete) pessoas.
Para entender os fatores que contribuíram à gestação deste desastre e
propor ações adequadas para uma melhor gestão dos riscos que permanecem
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ameaçando a região, devem-se salientar as peculiaridades históricas da
formação sócio-espacial do local.
A colonização do Complexo do Baú iniciou-se em 1886, após a
malograda experiência de colonização belga que resultou na fundação de
Ilhota em 1844. Composta por contingentes de colonos alemães atraídos pelo
baixo preço da terra na região e vindos de várias regiões do litoral catarinense,
principalmente do município de Biguaçú (SC), a população se instalou,
primeiramente nas baixadas, depois nas encostas dos morros (Albino, 2012).
O Complexo é composto por áreas de planície sedimentar e várzeas
entremeadas por morros apresentando altitudes que variam entre seis e 819
metros acima do nível do mar, tendo como seu pico mais alto justamente o
Morro do Baú, com 819 metros. Sua vegetação nativa, classificada como
Floresta Ombrófila Densa (Klein, 1980), foi desde logo devastada e substituída
pelo cultivo agrícola de mandioca, feijão, milho, arroz, café e, principalmente,
cana-de-açúcar, só restando áreas isoladas e os 710 hectares do Parque
Botânico Morro do Baú, devastado pelo desastre de 2008 e até hoje não
recuperado.
As facilidades hídricas e o cultivo abundante facilitaram a manutenção
de engenhos de cachaça, açúcar e farinha, assim como a instalação, em 1958,
da Usina Adelaide (Refinadora Catarinense), que beneficiava 78 (setenta e
oito) mil toneladas de cana-de-açúcar em 1978, extraindo 60 (sessenta) mil
litros/dia de álcool na década de 1980, com a instalação de uma destilaria
(Vieira, 2003: 47/53).
Mas, durante a década de 1990, o plantio minguou, as usinas e
engenhos foram desativados e, após tentativas com a cultura do fumo, os
canaviais foram, na maioria das propriedades, substituídos por bananais ou
arrozais. O cultivo, em geral, continua se realizando de maneira arcaica, não
podendo dar base a nenhum tipo de desenvolvimento manufatureiro mais
sólido.
Apesar da universal afirmação dos produtores em contrário, extraída
por meio de depoimentos, o cultivo destes gêneros, assim como a forma em
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que ele se dá, contribui para a ocorrência recorrente dos desastres ambientais,
ou para a manutenção do seu risco. Na rizicultura, além do costumeiro
desrespeito às Áreas de Preservação Permanente, as dragagens, redes de
drenagem e retificações de cursos d’água, essenciais à atividade, geram
assoreamento e erosão ao modificar a dinâmica dos rios. Por sua vez, os
bananais enfileirados regularmente modificam a dinâmica de escoamento
pluvial,

catalisando

a

erosão

e

a

palmeira

australiana,

destarte

seu

enraizamento profundo, prejudica o desenvolvimento de espécies vegetais de
sub-bosque e escoa a água da chuva rapidamente demais, sobrecarregando
rios e córregos (Frank e Sevegnani, 2009). Até mesmo o cultivo de árvores
vem a contribuir para as cheias e deslizamentos, pois altera a dinâmica da
água

no

solo,

compactando-o,

o

que

faz

com

que

a

água

escoe

superficialmente. No processo de extração da madeira, após o corte, as raízes
acabam por apodrecer, abrindo espaço para infiltrações, erosão, compactação
do solo e movimentos de massa.
Formada pela junção dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, na altura
do município de Rio do Sul, a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí sustenta grande
área de drenagem, correspondente a ¾ da área total das bacias litorâneas de
Santa Catarina. A bacia forma-se em áreas elevadas com topografia
escarpada, o que resulta em rápidos e, por vezes, violentos deflúvios em
direção ao litoral, fazendo com que boa parte das enchentes transformem-se
em

catástrofes

ambientais

de

certa

magnitude,

constituindo

problema

ambiental fulcral para a região que, embora remote ao início da colonização,
torna-se mais grave a par com o desmatamento e ocupação das margens, a
erosão do solo e o assoreamento dos leitos dos rios.
Um clima quente e úmido, em virtude da entrada de ventos de
sudeste e nordeste que carregam a umidade do oceano, favorecendo
constantes

e

copiosas

precipitações,

principalmente

entre

setembro

e

novembro, contribui para completar o ambiente propício a repetição e
recrudescimento dos desastres ambientais na região, que sempre apresentou
inundações que, com a transformação acarretada pela ação antrópica, tem
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grande parte de seu território sujeito ao risco de desastres ambientais como o
do Complexo do Morro do Baú.
Assim, enchentes e escorregamentos são comuns na combinação
geográfica do vale do Itajaí-açu e, em especial, do complexo do Baú. O clima,
o relevo, a vegetação, os tipos e usos do solo formam o cenário sob o qual se
desenrolou a tragédia de 2008, quando o município de Ilhota foi atingido por
bruscas inundações e violentos escorregamentos de terra. Afora os já
salientados 47 (quarenta e sete) óbitos, a população do complexo do Baú
contabilizou com um desaparecido e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dos
1.300 (mil e trezentos) desabrigados do município de Ilhota. A agricultura
sofreu perda total, como no restante do município, (Frank e Sevegnani, 2009).
Segundo a Epagri, existem pelo menos 61 (sessenta e um) pontos de
deslizamento no complexo do Morro do Baú (incluindo parte do território dos
municípios de Luis Alves e Gaspar), entre os quais 85% se registraram em
áreas com algum tipo de ação antrópica recente (Epagri, 2009), o que reforça
a afirmação de que a ação humana foi responsável central na tragédia de
2008.
Naquele dia de 23 de novembro de 2008, as enchentes nas cidades da
região já preocupavam os moradores do complexo do Baú e levavam
desespero àqueles que moravam na baixada, as voltas com o alagamento de
seus arrozais. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a madrugada do dia
seguinte, quatro grandes deslizamentos foram ouvidos pelos moradores que
nos concederam depoimentos (Tonial, 2011: 1), que sentiam a casa tremer e
escutavam os barulhos de pedras rolando morro abaixo. Foram estes
escorregamentos que devastaram a comunidade do Complexo do Morro do
Baú.
Além de lamentar as mortes, os sobreviventes tiveram de lidar com a
devastação de suas propriedades e permanecer sem energia por 15 (quinze)
dias, além da falta de acesso e comunicação por pelo menos uma semana, o
que trouxe o risco adicional da presença de vândalos e saqueadores, contra os
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quais os sobreviventes tiveram que fechar a estrada como medida defensiva
(ibidem:

1).

A desolação foi tal que se tornou fenômeno da mídia nacional. Nos dias
seguintes ao desastre, a imprensa noticiou amplamente peripécias, muitas
vezes sensacionalistas, sobre a catástrofe. A comoção foi tal que foram
trazidas doações vindas de todo o Brasil, e do mundo, para os municípios
atingidos. Donativos que foram, significativamente, para a apuração sobre as
políticas públicas dirigidas à população carente em eventos desastrosos,
desviados antes de chegaram até os desabrigados. Hoje, em fato significativo
para o estudo da ação das mídias em eventos desastrosos, são poucos os que
se lembram dos sobreviventes que continuam sofrendo com os efeitos
causados pelo desastre e dos riscos que permanecem pesando contra eles.
A repercussão levou políticos de todos os escalões a fazerem as mais
variadas promessas para recuperar a comunidade e diminuir sua resilência,
inclusive no sentido de prevenir ou evitar a repetição dos fatos catastróficos.
Divisamos, assim, que a questão ambiental vem se tornando cada vez
mais visível e que os desastres e catástrofes ambientais tornaram-se grandes
espetáculos midiáticos, justamente na época em que as forças desencadeadas
a partir das relações capitalistas saíram de qualquer controle, fazendo com que
os eventos “incontroláveis” assumam um interesse esquizofrênico. Em meio a
todo o drama assim proporcionado, muito se falou da necessidade de Políticas
Públicas, mas, ao mesmo tempo, aqueles que enunciaram tal discurso não
pouparam críticas aos moradores por dedicarem-se a cultivos que favoreceram
o desbarrancamento.
Apesar do acontecimento de 2008 ter sido apresentado como um
momento de mudança na visão governamental sobre a produção dos
desastres, percebe-se as ingerências públicas continuam (re)produzindo
situações de risco e vulnerabilidades que podem gerar novos desastres. Mais
de três anos após aquela tragédia verifica-se, desta forma, que outra
catástrofe ainda mais devastadora e cruel vem se desenrolando, como pode
ser observado no local e comprovado por depoimentos de moradores. Além da
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maioria dos donativos vindos de todas as partes do país terem se desviado; a
Defesa Civil municipal foi inoperante, cabendo aos próprios moradores o papel
que deveria lhes caber, o que novamente ocorreu na enchente de 2010 e; as
obras de infraestrutura e correção não foram realizadas, ou o foram de forma
desleixada. Como apontam os depoimentos, a situação das pontes construídas
após o desastre é revoltante. Duas dessas pontes, que custaram mais de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), caíram pouco tempo depois de terem sido
construídas. Somente que após a insistência da Associação dos desabrigados e
atingidos da Região dos Baús (ADARB) foi licitada nova construção das duas
pontes, desta vez orçadas em mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
cada uma. Sintomaticamente, a construtora vencedora da licitação foi a
mesma que construiu as duas pontes caídas (Tonial, 2011: 15).
Na intenção de captar variadas percepções sobre a área pós-desastre
do Complexo do Morro do Baú lançou-se mão do uso relatórios de saída de
campo realizados por estudantes de graduação do curso de História da UFSC. 4
Tal experiência mostrou-se significativa, pois o entendimento dos alunos foi ao
encontro das percepções dos moradores, tanto sobre a situação de risco
quanto sobre a aplicabilidade das Políticas Públicas. Alguns pontos em comum
emergiram nas entrevistas e nos relatórios, tais como: “descaso das Políticas
Públicas”; “má qualidade das obras realizadas para mitigação de danos ou
reconstrução”;

“transformações

na

vida

das

pessoas;

resultados

do

abandono”; “saberes tradicionais para lidar com os riscos”; entre outras
percepções da paisagem pós-desastre.
Talvez a palavra descaso, acima citada, não exprima com exatidão a
aplicabilidade das Políticas Públicas na região do Morro do Baú, entretanto esse

4

Disciplina Tópico Especial: Interfaces entre a História e a Geografia nas abordagens sobre desastres
ambientais, sob a responsabilidade da Profª. Drª. Eunice Sueli Nodari e ministrada pelo Prof. Dr. Marcos
Aurélio Espíndola, oferecida pelo Curso de Graduação em História da Universidade Federal de Santa
Catarina, 2011/2.
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termo repetiu-se nas quatro entrevistas realizadas em locais em área de risco
que foram afetadas pelo desastre. No que pese a recuperação de estradas,
pontes, execução de obras de retaludamento (Figura nº 2a, b, c e d),
recuperação e ampliação da unidade escolar EEB Marcos Konder e construção
de algumas poucas das unidades habitacionais previstas, os moradores
explicam que as dificuldades produzidas pelo desastre não foram resolvidas.
Num

dos

relatórios,

ficou

evidente

tal

descaso

por

parte

das

autoridades, quando a acadêmica introduz sua análise assinalando que:
[...] foram entrevistados alguns moradores da região, cada um dos entrevistados nos
deu relatos emocionantes, nos apontaram suas versões do desastre, todos criticaram
a defesa civil da região, a o Governo do Estado e o Federal, como podemos constatar
pouco se fez por estas pessoas, há um enorme descaso por parte das instituições
públicas para com os mesmos. (Tonial, 2011: 1)

Figura 2a, b, c e d. Retaludamento da encosta da lateral e dos fundos
da Escola Municipal Alberto Schmitt. Baú Central – Ilhota (SC)
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Fonte: CEPED - Relatório Parcial de Vistoria Geológicafeomorfológica. Ilhota, 11 de março de 2011.

Em todos os relatórios fica manifesta a sensibilização dos acadêmicos,
tanto pelo panorama da destruição encontrado três anos após o ocorrido,
quanto pelo relato dos entrevistados que, em meio ao depoimento, se
emocionavam ao lembrarem-se das perdas humanas. “A impressão que se tem
após uma visita ao Complexo do Morro do Baú, três anos após a tragédia, é a
de que essa gente foi esquecida pelo poder público” (Goulart, 2011: 1).
O segundo ponto comum entre as entrevistas e relatórios concerne à
má qualidade das obras realizadas na mitigação dos danos ou reconstrução.
Por todo o Complexo do Morro do Baú vários trechos da rede viária foram
danificados, em grande medida estes trechos foram recuperados. Entretanto,
com a ocorrência, durante três anos, de mais chuvas, quase todas as estradas
permanecem em más condições de trafegabilidades (Albino, 2012: 76).
A geógrafa Lisangela Albino expõe que um dos motivos dos constantes
danos e reconstrução da estrada, segundo a Defesa Civil Municipal, “seria um
‘problema de solo’, no entanto, o mesmo tipo de calçamento é refeito
inúmeras vezes pelo DEINFRA/DIOT, não havendo uma adequação da obra ao
tipo de solo para que haja uma maior durabilidade” (ibidem: 77).
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Outro ponto levantado por Albino e verificado pelos relatórios refere-se
à construção das unidades habitacionais destinadas aos atingidos pelo
desastre. As construções das unidades habitacionais foram realizadas na área
urbana do bairro Ilhotinha, longe da área rural atingida, o que dificulta o
deslocamento dos moradores que tem sua subsistência vinculada às atividades
rurais (Albino, 2011). Deve ainda ser salientada, dentro desta questão, a
demora na entrega das unidades habitacionais, como destacou Conceição.
Para encerrar a saída, visitamos uma área onde estão sendo assentadas
as pessoas que perderam suas casas. Ali verificamos em loco, mais uma vez,
como as políticas públicas chegam, de fato, aos atingidos:
Ao todo só foram construídas dez casas para os desabrigados num total de cem, em
um terreno doado pela prefeitura. No entanto o terreno encontra-se em um local mais
elevado, e para a construção de mais quatorze casas foi necessário cavar uma parte
do morro criando um local de risco de deslizamento. (Conceição, 2011: 3)

E, continuando:
Conforme apurado, até o final de 2011, só haviam sido construídas dez casas para os
desabrigados em um terreno doado pela prefeitura, quando se previra cem. Uma
breve visita às casas revela mais descaso; elas são minúsculas e o esgoto circula
entre elas a céu aberto. (ibidem: 5)

Em outra parte do terreno, um aterramento foi construído ao lado de
um pequeno riacho que em dias de chuva enche e, certamente, ira formar
outra área de risco ao alagar as novas casas, que ainda estão em construção
(Conceição, 2011: 7). Para completar, no mesmo terreno há uma nascente
que não foi conservada e encontra-se praticamente aterrada o que pode ser
considerado como um crime ambiental. Além do mais, o poder público ainda
vem contribuindo para a degradação das encostas ao realizar as poucas obras
de recuperação de estradas e pontes, pois as pedras e o saibro ali utilizados
estão sendo extraídos da região do complexo do Baú, como observado na
viagem de campo à região no final de 2011 que resultou nos relatórios aqui
utilizados: “Há também grande exploração de mineradoras na cidade e em
alguns pontos a extração é feita às margens da estrada colocando em risco os
que passam” (Tonial, 2011: 04).
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Há também uma uníssona crítica à ação da Defesa Civil como no caso
em que, já na enchente de 2010,
[...] uma senhora de 73 (setenta e três) anos com diabete e pressão alta ficou ilhada
por uma semana. O Eduardo mandou um email para a Defesa civil de Ilhota pedindo
ajuda, pois havia uma senhora ilhada. Somente quatro dias após, quando a água já
havia baixado e era possível chegar a pé até a casa da senhora, é que a defesa civil
chegou ao local. (Tonial, 2011: 5)

Curiosamente, a ineficácia das Políticas Públicas aplicadas no Complexo
do Morro do Baú gerou certos efeitos positivos sobre a população. O mais
evidente deles foi uma certa politização dos indivíduos, que passaram a
exercer sua cidadania, não apenas cobrando do poder público, mas tomando
medidas, em nível local, para gerenciar o risco e minimizar os estragos dos
desastres. A criação da Associação dos Desabrigados e Atingidos da Região dos
Baús (ADARB) é um exemplo desse despertar cidadão.
A ADARB se originou a partir da necessidade de luta dos moradores que
precisavam de representantes para adquirir seus direitos após a tragédia de
2008, assim como também, para a prestação de contas e de serviços
assistenciais às vítimas e seus familiares. Ela reivindica junto ao poder público,
a realização de obras de infraestrutura, reunindo trezentos e quarenta e sete
(347) famílias de todas as comunidades do Baú, já que o desastre afetou todos
os bairros deste complexo. São eles: Baú Baixo, Baú Central, Braço do Baú,
Alto Braço do Baú, Baú Seco e Alto Baú (Tonial, 2011: 3).
Pelo

que

se

pudemos

observar,

os

resultados

econômicos

decorrentes dos desastres acarretaram um empobrecimento dos habitantes, o
que foi percebido de forma particular, pelo senhor José Vidal: “Nós tinhamos
dinheiro que dava até para a menina [filha do Sr. José] fazer faculdade, agora
o que eu ganho dá só pra sobreviver”.5

5

Entrevista com José Vidal, realizada em Ilhota (SC), no dia 26 de novembro de 2011.
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A observação dos dados de produção de 2008 e 2010 também aponta o
mesmo, pois demonstra que o desastre prejudicou bastante o cultivo dos
principais produtos da região. A produção tanto do arroz quanto do palmito
caiu para menos da metade do que era produzido. Segundo dados do IBGE em
2008 a cidade de Ilhota produziu 5.564 toneladas de banana, 1.400 toneladas
de palmito e 20.800 toneladas de arroz, já em 2010, produziu 7.704 toneladas
de banana, mas apenas 9.152 toneladas de arroz e 560 toneladas de palmito
(Reichert, 2010).
Pela lógica predominante, o estabelecimento de uma linha de crédito
poderia ser uma solução a ser providenciada pelo poder público.
Como exemplo de Política Pública à ser aplicada ao local, o acadêmico
levanta possibilidade de crédito facilitado para atividades agrícolas, ao apontar
que:
Fica clara a ineficácia das políticas públicas logo nesta primeira visita, pois mesmo três
anos após o desastre, a propriedade de Eduardo Rodrigo Cardoso ainda encontra-se
praticamente improdutiva, não por falta de vontade ou preguiça de seu proprietário,
mas pela falta de ajuda e incentivos governamentais para ceder crédito aos atingidos.
Conforme relatado, os bancos querem algo como garantia, mas com as terras
improdutivas e os bens materiais perdidos, as famílias não têm como dar garantias
para o empréstimo e trabalham a terra como podem para retirar seu sustento.
(Conceição, 2011: 2)

Nem esta válvula de escape foi facilitada pelo poder público e é aí que
àquela lógica se revela em todo o seu esplendor, pois, para emprestar seu
capital sem a intervenção estatal, “os bancos querem algo como garantia”. 6
Mas, com as terras improdutivas e os bens materiais perdidos, as famílias não
têm como dar garantias para o empréstimo. Neste caso, alguns moradores,
com mais posses, conseguiram se adaptar melhor as adversidades, mas,
mesmos estes, pouco receberam do poder público. Assim, seu Vidal, que teve

6

Entrevista com Eduardo Rodrigo Cardoso, realizada em Ilhota (SC), no dia 26 de novembro de 2011.
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10 dos seus 12 açudes soterrados ou assoreados e, recebendo apenas um
serviço de terraplanagem da prefeitura. Só em 2011 voltou a colher
rendimentos de seu bananal.
No que se refere aos saberes tradicionais para lidar com o risco,
observa-se, a partir das transformações sócio-espaciais decorrentes dos
desastres, um novo conjunto de saberes passaram a mediar às relações do
grupo com o meio. Por exemplo, observar o comportamento dos animais
domesticados diante de eventos extremos, auxilia no entendimento da
dinâmica do ambiente.
Quando perguntado [Eduardo] se os animais da família (vacas, cavalos) pressentiram
o que ocorreu, Eduardo foi categórico em afirmar que sim, alguns animais fugiram
para o mato e quando chegavam perto para pegar, eles fugiam mais para o mato.
Depois do ocorrido, todos os animais voltaram para a propriedade, e não foi perdida
uma cabeça de gado. (Conceição, 2011: 5)

Assim, mesmo com a permanência do risco de desastre, todos que
foram entrevistados se dizem mais preparados para agir em caso de uma nova
catástrofe assolar a região, devido à experiência adquirida durante o ano de
2008 (Conceição, 2011: 5).
Com relação à percepção da paisagem como “cenário desolado”,
permanecem ainda visíveis, mesmo após três anos após o desastre de 2008,
as “cicatrizes” nos morros do Complexo do Baú (Figura 3), marcas que se
regeneram na velocidade da natureza, numa constância quase imperceptível
aos olhos daqueles que contemplam a paisagem com a dor da lembrança.

458

Figura 3 - Escorregamento de massa no Morro Azul - Complexo do
Morro do Baú que ocorreu em 2008 e vem gradativamente se
movimentando e causando intensa apreensão aos moradores

Fonte: Acervo do Projeto Desastres Ambientais e Politicas Públicas em Santa Catarinas
Foto de Alfredo Silva Lopoes, 01/02/2012.

Considerações finais
Enquanto o espetáculo midiático se afasta no tempo e no espaço do
acontecido, em busca de novas catástrofes que realizem o fugaz papel de
tragédia da vez, as promessas políticas são esquecidas, ou realizadas de forma
apática, e o risco permanece, assim como o abandono e a falta de
perspectivas.
Numa sociedade onde a noção de risco sobrepujou até mesmo o
sobrenatural, como apriorismo que interfere na produção de riquezas, e que
continua reproduzindo continuamente as desigualdades, as Políticas Públicas
deveriam, ao menos, propiciar mínimas condições de existência àqueles que
são atingidos por desastres socioambientais, os quais são gestados pela
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relação contraditória que a formação sócio-espacial mantém com o meio
geográfico.
Conforme Albino, a adaptação ao estágio pós-desastre e a diminuição
das possibilidades de ocorrência de um novo evento de proporção equivalente,
exige a adoção de medidas preventivas de cunho estrutural e não-estrutural.
As primeiras, que devem ter cunho corretivo, são obras de engenharia caras,
mas de rápida implementação; já as medidas não estruturais são de caráter
formativo-educativo, promovendo melhor percepção de risco a baixo custo,
com resultados sem prazo determinado (Albino, 2012: 61-81).
Mas, no caso em questão, as obras foram executadas por instituições
não municipais, sem o objetivo de proporcionar condições de vida superiores
às existentes antes dos desastres e de diminuir a resiliência da região dos
Baús ao confrontar-se com novos eventos danosos.
Quanto a medidas não estruturais, além da falta de incentivos
financeiros, os depoimentos dos moradores apontam à inexistência de
treinamentos que preparem a população para reagir de forma mais eficaz no
caso de novos acontecimentos como o ocorrido, além da ineficácia e rapidez de
resposta da Defesa Civil.
O processo de reconstrução foi dirigido pelo poder Estadual, com base
nos registros do Município afetado, realizados sem planejamento e participação
popular, sem que a comunidade afetada participasse ativamente, expondo
suas necessidades habitacionais, de saneamento, fornecimento de energia
elétrica e escola.
Esta lógica, que corresponde ao funcionamento normal dos mecanismos
institucionalizados para reconstruir locais afetados por desastres, alija as
pessoas e comunidades atingidas das decisões referentes à reconstrução,
concentrando-as no Estado, o que contraria o proposto por organizações
especializadas internacionais, que sugerem um planejamento participativo para
que a reconstrução ofereça melhores condições do que as existentes
anteriormente. O que efetivamente ocorre é a realização de um conjunto de
obras

que

preserva

as

mesmas

condições
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existentes

anteriormente,

dificultando a resiliência da localidade e desperdiçando verbas públicas que
poderiam ser mais bem dirigidas.
Assim, desde a ação da Defesa Civil, até as medidas de infraestrutura a
serem tomadas pelo poder Federal, tudo é avaliado e decidido pelo Estado.
Como não há participação popular, a reconstrução acaba por não se adequar
aos padrões internacionalmente aceitos nem as reais necessidades da
população. Sem um planejamento efetivo, se mantém a estrutura anterior,
atrapalhando a resiliência.
Mais uma vez pode ser observado que a lógica do controle do
metabolismo social da Formação Sócio-espacial contemporânea ignora até as
recomendações internacionalmente aceitas para dirimir situações de desastres
ambientais, impondo Políticas Públicas não planejadas e não participativas, as
quais resultam na manutenção do risco e das estruturas que o originaram.
Somente uma legislação que garanta a participação das populações
atingidas

por

desastres

ambientais

pode

produzir

Políticas

Públicas

minimamente adequadas para situações deste tipo, permitindo ao Estado
realizar um trabalho de prevenção e recuperação não estrutural que realmente
melhore os níveis de resilência e propicie uma verdadeira gestão de riscos de
desastres.
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Text

DOC 49

Uma análise histórica e ambiental do desplacamento da “pedra” do Morro
da Mariquinha - Florianópolis (SC)
Alfredo Ricardo Silva Lopes*
Marcos Aurélio Espíndola**
Eunice Sueli Nodari***
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar o desplacamento da “pedra” de 200
toneladas, ocorrido em 13 de dezembro de 2011 no Morro da Mariquinha, Florianópolis (SC).
Nesse contexto, percebe-se o desastre ambiental como um evento impactante produzido pelo
ambiente e pelas relações antrópicas como o mesmo, que demostrou os problemas da
interação seres humanos/ambiente. Ainda são discutidas as ações da Defesa Civil municipal e
Políticas Públicas, que via de regra, são as instituições oficiais que produzem e articulam as
ferramentas estatais de interação com o ambiente.
Palavras-chave: História Ambiental; Morro da Mariquinha; Desastres Ambientais.
Abstract: This article aims to analyze the displacement of 200 tons of “stone”, which
occurred on December 13, 2011 on the Hill of Mariquinha, Florianópolis (SC). In this
context, environmental disaster is perceived as an event produced by impacting on the
environment and by anthropogenic relationship. Which showed the problems of human
interaction and environment. In addition are discussed the actions of the municipal Civil
Defense and Public Policy, which as a rule, are the official institutions that produce and
articulate the tools of state interaction with the environment.
Keywords: Environmental History; Mariquinha’s Hill; Environmental Disasters.
Assim como em muitas outras cidades do litoral brasileiro, a história da ocupação
territorial de Florianópolis (SC) apresentou um itinerário que redundou em degradação
ambiental, segregação e exclusão sócio-espacial. A partir da década de 1970 cresceu a
ocupação irregular das encostas dos morros da cidade com a disputa pelos melhores espaços
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da ilha. As classes economicamente dominantes ocuparam as áreas de baixadas, próximas do
mar, e as classes menos favorecidas foram obrigadas a ocupar as encostas dos morros
(MÜLLER, 2002).
A ocupação irregular colaborou para degradação ambiental das encostas, como uma
relação de causa e efeito, onde os impactos ambientais dos desastres, produzidos pela
ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente, aquelas onde nenhum tipo de
ocupação é permitido, são potencializados pela interação com o meio. Por mais que o início
da ocupação das encostas seja posterior a produção de uma legislação que iniba esta prática, a
gradativa ocupação das encostas não deveria ter ocorrido.
Para a História Ambiental a experiência humana condicionou e foi condicionada pelas
relações com o meio ambiente. Desta forma, ao analisar os desastres socioambientais busca-se
evidenciar como a situação de calamidade foi socialmente construída.
Nesse sentido, a História Ambiental busca tornar a disciplina histórica mais inclusiva,
pois como aponta Worster,
[...] a história ambiental nasceu, portanto de um objetivo moral, tendo por
trás fortes compromissos políticos, mas, à medida que amadureceu,
transformou-se também num empreendimento acadêmico que não tinha
simples ou única agenda moral ou política para promover. Seu objetivo
principal se tornou aprofundar o nosso entendimento de comoo os seres
humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e,
inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados
(WORSTER, 1991, p. 200).

A História Ambiental também questiona a premissa convencional de que a experiência
humana se desenvolveu sem restrições naturais, pois além de cenário o ambiente também é
ator, ou seja, condicionado pelas interações humanas e condicionador das mesmas.
Com base nas afirmações anteriores torna-se pertinente debater a noção de risco na
sociedade. Ulrich Beck em Sociedade de Risco (2010) desenvolve o argumento que o risco se
faz presente em todos os setores da sociedade globalizada atual. O autor define a sociedade de
risco como aquela onde a aceitação dos riscos é essencial para a produção de riqueza,
diferente do modelo social industrial onde o risco surgia como resultado da produção de

de grupos específicos" (BECK, 2010, p. 16).
A universalização do risco, definida por Beck, precisa ser relacionada ao momento em
que o sociólogo produz sua obra, o livro foi publicado inicialmente em 1986, logo após o

Página

tecnológico, "eles (os riscos) já não podem mais ser limitados geograficamente ou em função

116

riqueza. Na sociedade de risco a incerteza ofusca até mesmo o "progresso" científico-

Revista Latino-Americana de História
Vol. 2, nº. 8 – Outubro de 2013
© by PPGH-UNISINOS
acidente nuclear de Chernobyl. Nesse contexto, o debate sobre a questão energética e a
possível guerra nuclear de proporções globais marcaram a noção de risco de Beck.
De forma introdutória, ainda cabe destacar que os desastres definidos por muitos como
naturais são percebidos pelos autores de outra maneira. Os desastres são definidos neste
trabalho como socioambientais em função da catástrofe só se definir a partir da percepção e
experiência humana, uma vez que qualquer intempérie climática não incida sob um
agrupamento humano tal acontecimento não é percebido como desastre. Outro fator que
corrobora a definição socioambiental é que o desastre, na maioria das vezes ocorre (ou é
percebido) a partir ações antrópicas realizadas em determinada área, pois modelos de
interação insustentáveis entre seres humanos e ambiente potencializam as causas naturais de
qualquer desastre.
Outro conceito importante é o da segregação sócio-espacial, definido como sendo uma
“área caracterizada pela individualidade física e cultural. Seria ela resultante do processo de
competição impessoal que geraria espaços de dominação dos diferentes grupos sociais,
replicando ao nível da cidade processos que ocorrem no mundo vegetal” (CORRÊA, 1993).
Em relação ao foco de analise observa-se que de forma geral, a ocupação das encostas
foi efetivada pelas populações menos favorecidas, entretanto não se deve imaginar que não
existem moradias de alto valor situadas nas áreas íngremes. A lógica da segregação também
foi pressionando comunidades marítimas (pescadores e demais trabalhadores ligados às
atividades extrativistas) do seu lócus original desterritorializando/reterritorializando-as
metodicamente, introduzindo “paraísos” turísticos em seu lugar.
As encostas do Maciço foram ocupadas de maneira desorganizada, primeiramente por
escravos ou libertos, no final do século XIX e início do XX (PIMENTA e PIMENTA, 2011,
p. 5) e, mais tarde, por trabalhadores vindos das mais diversas regiões do Estado,
constituindo-se, desde o início desta ocupação territorial, em verdadeiros guetos que
segregaram a população que ali passava a residir, formando áreas sob permanente risco de
desastres sócio-ambientais (MACHADO, 2004, p. 124).
Desta forma, nas encostas dos morros de Florianópolis foi se estabelecendo uma
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Encravado no centro geográfico da região da cidade, o Maciço do Morro da Cruz1
Florianópolis (Figura nº 2) é a região onde a segregação sócio-espacial tornou-se mais
evidente. O Morro da Mariquinha é uma das localidades de encosta que compõem este
complexo suburbano2, tendo, por uma série de fatores que se revelarão adiante, despertado
interesse, a ponto de tornar-se o objeto exemplar que este artigo utiliza para mostrar como as
transformações nas características do ambiente interferem na produção de desastres.

Figura 1: Mapa do Morro da Mariquinha.
Fonte: SAITO, 2011, p. 32.
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O Maciço Central de Florianópolis, no ano de 2004 possuía uma população de 25 mil pessoas, distribuídas em
16 comunidades: Alto Caeira, Angelo Laporta, José Boiteux, Laudelino Cruz Lemos, Monte Serrat, Morro da
Mariquinha, M. da Penitenciária, M. da Queimada, M. do 25, M. do Céu, M. do Horácio, M. do Mocotó, M. do
Tico Tico, Santa Clara, Serrinha e Vila Santa Vitória ( SAITO, 2011, p. 31).
2
As localidades do Maciço Central apresentam características infraestruturais que permitem classificá-las como
suburbanas, já que não dispõem da maioria dos dispositivos urbanos, tais como: canalização e tratamento de
esgoto, irregularidade na ocupação da terra, abastecimento de água (PIMENTA et al, 2011). O Maciço Central
também é considerado, segundo o microzoneamento do Plano Diretor do Município Sede de Florianópolis, como
Área de Restrição Geogólica (ARG), tendo Área de Preservação Permanente (APP), Área de Preservação com
uso Limitado (APL) e Áreas Residenciais Predominantes (ARP-O), (Florianópolis, 1998).
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O Maciço Central da cidade de Florianópolis foi classificado por Tomazzoli et al
(2002) como um bloco rochoso alongado, levemente sinuoso, com direção geral N10º-20ºE.
O ponto mais elevado está localizado no Morro da Cruz com 285m. O granito presente na
área é do tipo Ilha e predomina sobre as duas outras unidades. O solo proveniente de sua
alteração desenvolve uma textura argilo-arenosa. Já a área do Morro da Mariquinha está
inscrita em um dos três unidades litológicas que, segundo SCHEIBE (2002), são granitos,
riólitos e diques de diabásio. Deve-se ressaltar que as áreas de contato entre o diabásio e o
granito, conforme Machado (2004, p. 124) são favoráveis a se constituir em áreas de risco.
A história do povoamento das encostas do Morro da Mariquinha não se diferencia dos
demais processos de ocupação territorial dos morros de Florianópolis, como resumido
anteriormente. No entanto, até pouco tempo atrás, a localidade se diferenciava das demais por
ser um “lugar sossegado”, com baixos índices de violência e a ausência de grupos ligados ao
tráfico de entorpecentes. Na atualidade, esta situação já não mais ocorre. A criminalidade e a
violência recrudesceram nos morros, com o desdobramento da exclusão ocasionado pela
introdução do projeto de transformar a Ilha de Santa Catarina em um polo turístico
(PIMENTA e PIMENTA, 2011).
Esta mudança pode ser igualmente observada sob a égide da ocupação territorial, por
meio da nítida diferença entre a parte mais baixa e as encostas mais íngremes e altas. A
primeira tem povoamento mais antigo, apresenta maiores níveis de inclusão social, é mais
pacata e apresenta alguma infraestrutura; já a parte alta, ocupada nas últimas três décadas, não
tem rede de água e esgoto, não conta com serviços de transporte, de coleta de lixo, nem de
pavimentação, é constituída por ruelas que formam verdadeiros labirintos, onde a violência e
o tráfico se instalaram, longe dos olhos do poder público, para desgosto dos antigos
moradores da parte baixa.
Na parte mais escarpada estes problemas se agravam (sendo que a linha de ônibus não
chega até lá) e somam-se às más condições topográficas que transformam o local numa área
de risco3 para desastres socioambientais. Sempre que ocorrem precipitações pluviométricas

3

Áreas de risco são áreas consideradas impróprias para o estabelecimento humano em função do risco à vida
humana por vulnerabilidade natural ou antrópica.
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No passado o poder público municipal não teve preocupações de dirigir ao Morro da
Mariquinha políticas públicas que visassem a construção de um ambiente digno e seguro. A
partir de 1997, observa-se que uma gama de políticas públicas foram direcionadas pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis para área do morro. Entretanto, de acordo com
Machado, deve-se ressaltar que tais medidas não tinham o objetivo de transformar a realidade
social das pessoas, mas, sim, simplesmente catalogar as áreas de risco para futuras ações do
poder público (MACHADO, 2004).
Volta e meia, o risco transubstancia-se em desastre. Foi o que aconteceu recentemente,
em 13 de dezembro de 2011, quando uma rocha de 200 toneladas deslizou e destruiu três
casas; danificando outras três; e um lava-jato, inutilizando seis veículos que lá estavam, além
de matar a moradora de uma das casas destruídas.4 Segundo os geólogos que acorreram ao
local após o acontecimento, constatarm ser uma área de risco permanente já que a "chuva que
caiu não foi tão forte e causou tudo isso. Essa é uma região em permanente estado de risco’,
disse o geólogo Rodrigo Sato, da Defesa Civil de Santa Catarina”.5
Em outra notícia divulgada no próprio site, a Defesa Civil de Florianópolis explicou
que o ocorrido é um fenômeno raro e para explicar a falta de monitoramento do Morro da
Mariquinha enfatizou: “O local do incidente não era considerado uma área de risco, embora
todo o a região do Maciço sempre mereça atenção”.6 A contradição presente na própria
afirmação marca uma realidade das políticas públicas com relação aos desastres, onde
normalmente um local só se torna área de risco diante dos olhos do poder público depois de
ali ter ocorrido algum desastre. Ações substanciais por parte do poder público raramente são
tomadas após estudos de mapeamento de risco sem a ocorrência de desastres.
A prefeitura decidiu desocupar vinte casas dentro do perímetro do desastre e prometeu
tomar medidas para abrigar os moradores, mas nada fez no sentido de investigar as causas e
providenciar soluções para que a região deixe de representar risco para estes.7
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em:
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5
Idem.
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Deslizamento de pedra no Morro da Mariquinha é
considerado um “fenômeno raro”. Sítio da Defesa Civil. Florianópolis, 15 de dezembro de 2011. Acessado em 15 de
fevereiro de 2012, disponível em: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/defesacivil/?pagina=notpagina&menu=3&noti=5876
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Prefeitura Municipal de Florianópolis esclarece sobre
desabamento no Morro da Mariquinha. Sitio do Portal da Ilha. Florianópolis, 14 de dezembro de 2011. Acessado
em 15 de fevereiro de 2012, disponível em: http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=10718.
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O acontecimento demonstra, de forma cabal, o efetivo caráter paliativo das políticas
públicas da Prefeitura de Florianópolis no sentido de evitar desastres sócio-ambientais nas
áreas de proteção ambiental ocupadas pela população carente.
Por outro lado, existem dispositivos institucionais que tem outra perspectiva em
relação a esta população que vive sob-risco constante, que aliam iniciativas ao esforço das
associações, conselhos comunitários, como Centro de Educação Infantil (CEI) Cristo
Redentor do Morro da Mariquinha e o Fórum do Maciço Central. É importante dar destaque
ao trabalho desta Creche, que estabelece componente curricular para seus educando e por
consequência a sua comunidade temas que visam à luta pela preservação e regeneração
ambiental da localidade, principalmente da Área de Preservação Ambiental na parte mais alta
do morro, que foi em grande parte tomada pela ocupação territorial dos últimos anos, o qual
acabou por formar um contingente populacional que é literalmente ignorado pelo Plano

como o mutirão que construiu o Parque do CEI.8
8

Maiores detalhes sobre o trabalho do CEI Cristo redentor podem ser encontrados em Machado (2004, p.132).

Página

período a Creche conseguiu mobilizar a população do morro em torno de projetos ambientais

121

Diretor da prefeitura, já que esta população reside na Área de Preservação. Durante um curto

Revista Latino-Americana de História
Vol. 2, nº. 8 – Outubro de 2013
© by PPGH-UNISINOS
Outro exemplo a ser citado são as ações da Universidade Federal de Santa Catarina,
cujos Laboratórios de Análise da Qualidade Ambiental (LAAM) e de História, Cultura e
Desenho da Cidade (CIDADHIS), vinculados à pós-graduação em Geografia da UFSC, que
acolheu o convite do Fórum do Maciço Central para colaborar na elaboração de um plano de
ocupação da área do Maciço Central. O objetivo foi de estabelecer um Plano Comunitário de
Urbanização e Preservação do Maciço Central de Florianópolis,9 o que permitirá constituir
limites à ocupação da área, proporcionando à sua população organizada exercer a cidadania,
tornando-a apta a negociar em pé de igualdade com o Poder Público, exigindo dele políticas
públicas que lhes propicie melhor qualidade de vida e permita uma maior resilência quando a
comunidade precisar enfrentar desastres socioambientais.
Desta forma, pode-se afirmar que as políticas públicas praticadas pela Prefeitura de
Florianópolis têm o duplo intuito de reproduzir a exclusão social até o limite do suportável e
de favorecer o capital imobiliário, submetendo a gestão ambiental aos seus desígnios.
As fortes chuvas de novembro de 2011 também produziram estragos por todo Estado
de Santa Catarina, mas os desastres não podem ser observados como acontecimentos naturais,
é a interação entre ambiente e seres humanos que produz as situações de risco que podem, ou
não, gerar os desastres. No caso do Morro da Mariquinha um conjunto de variáveis produziu
uma equação que teve como resultado o desastre, a ocupação irregular, o desmatamento, a
intensa pluviosidade, a ocupação desordenada (que altera o fluxo das águas da chuva), a
segregação sócio-espacial, a falta de políticas públicas para remoção das pessoas da área de
risco e a caracterização geológica originaram o desplacamento da “pedra” de 200 toneladas.
Com base nos pressupostos da História Ambiental sobre a interação seres
humanos/natureza, deve-se salientar que apesar da pressão produzida pela segregação sócio
espacial, os indivíduos não podem ser vistos simplesmente como vítimas na sua relação com
o meio ambiente. A ocupação irregular de áreas de preservação é um problema que deve ser
encarado pelas autoridades e pelos moradores, ainda mais quando a preservação é
preponderante para que o local não se torne uma área de risco.
Neste ensaio tecemos apenas algumas considerações sobre o desastre socioambiental

Plano Comunitário de Urbanização e Preservação do Maciço do Central de Florianópolis. Simpósio o Maciço
Central de Florianópolis. Trabalhos de extensão e pesquisa da UFSC junto às comunidades do maciço central do
morro da cruz. UFSC. Florianópolis, 2002. Acessado em 15 de fevereiro de 2012, disponível em:
http://www.laam.cfh.ufsc.br/macico/resumos.htm .
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políticas públicas oferecidas pelo poder municipal. São apenas ponderações que se pretende
aprimorar para dar amplitude e desenvolver pesquisas que ajudem a dirimir desastres
socioambientais no âmbito do Projeto PRODOC\CAPES Desastres Ambientais e Políticas
Públicas em Santa Catarina, que vem sendo desenvolvido junto ao Laboratório de Imigração,
Migração e História Ambiental e vinculado ao Programa Interdisciplinar em Ciências
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo
analisar as ocorrências de enchentes no rio
Itajaí-Açu, mais precisamente no município
de Blumenau, observando de que forma o
crescimento urbano da cidade colaborou para
o aumento da ocorrência de enchentes, e do
seu agravamento. Blumenau, localizado no
vale do Itajaí (SC), foi fundado em 1850 por
colonos alemães e teve sua história marcada
pelas frequentes inundações provocadas pelas
cheias do rio. Nos primeiros anos, as enchentes
afetavam a agricultura de subsistência e as
poucas casas recém-construídas às margens do
rio. Nas décadas seguintes, no entanto, com o
crescimento populacional e o desenvolvimento
industrial da cidade as grandes inundações
se tornaram mais frequentes e aqueles que
eram eventos naturais se transformaram em
desastres ambientais de grandes proporções.
Com o registro de óbitos e profundos reflexos
na economia, as enchentes de Blumenau no
século XX ganharam destaque nas páginas
dos jornais de âmbito nacional, modificaram a
rotina da cidade e se tornaram parte dela.
Palavras-chave: desastres ambientais;
enchentes; Blumenau
n.8, 2014, p.201-212

ABSTRACT: This article aims to analyse the
floods of the River Itajaí-Açú, specifically in
the city of Blumenau, and to observe how the
city’s urban growth contributed to a rise in the
incidences of flooding and the aggravation of
their consequences. Located in the Itajaí valley
(SC) Blumenau was founded in 1850 by German
settlers and its history has been marked by the
frequent floods caused by the river rising. In the
first few years, the floods affected the subsistence
agriculture and the few houses erected by the
river banks. In the following decades, however,
with the growth in population and the city’s
industrial development, great floods became
more frequent, and what were formerly natural
events became large-scale environmental
disasters. With the number of dead and
profound impacts to the economy, the Blumenau
floods of the 20th century gained centre space in
national newspapers, modified the city’s routine
and ended up becoming a part of it.
Keywords: environmental disasters; floods;
Blumenau
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cidade de Blumenau, importante centro urbano de Santa Catarina, vem sofrendo
com a ocorrência de enchentes desde os primeiros anos de sua fundação, em 1850
quando chegaram as primeiras famílias alemãs. A união de dois fatores foi decisiva
para o desenvolvimento da vulnerabilidade da região: a ação humana e a pré-disponibilidade
física a eventos naturais. Inicialmente, a ocupação da região seguiu o modelo alemão,
chamado Stadtplatz, que se baseia no assentamento da população seguindo o curso do rio.
Esse modelo ditou a ocupação urbana da cidade, que se manteve às margens do rio ItajaíAçu, levando ao desmatamento da mata ciliar, ocupação indevida nas encostas, entre outros
fatores que levaram ao agravamento das enchentes ao longo dos anos.
Juntem-se a isso as características físicas da região, que já apresentava uma prédisponibilidade a ocorrência desses eventos. A bacia hidrográfica do rio Itajaí é formada pelo
rio principal e seus afluentes que correm em direções opostas, em vales estreitos e íngremes,
com uma área total de 15.000 km², o que corresponde a 16,15% do território catarinense
(Aumond, 2009, p. 24). O maior curso de água da bacia é formado pelo rio Itajaí-Açu, que
nasce da junção do rio Itajaí do Oeste com o rio Itajaí do Sul. A baixa declividade do rio,
especialmente na parte onde se situa a cidade de Blumenau, é responsável por inundações
em determinadas épocas do ano. Além disso, o espaço urbano da região é amplamente
condicionado pelas encostas dos morros, recobertos pela mata Atlântica. A população
ocupou uma parte dessa área parcialmente inundável. Com o aumento populacional e
as tentativas de fugir das enchentes, teve início a ocupação das encostas. Essas encostas,
devido à sua configuração geológica, são regiões de risco em potencial de deslizamentos.
“Se descontarmos do perímetro urbano as áreas inundáveis e as encostas com declividade
acentuada, a área remanescente, que pode ser considerada urbanizável, mal chega a 20% do
total.” (Siebert, 2000, p. 183).
Desde o início da fundação, que ocorreu no início da década de 1850, encontram-se
relatos nos quais os estragos provocados pelas primeiras enchentes se fizeram sentir na
rotina da nova colônia. O que se observa em comum a essas enchentes dos primeiros anos
é que Blumenau nesse momento era uma colônia em formação, seus habitantes, em sua
maioria, possuíam uma condição financeira precária e o pouco que se havia construído
acabava sendo arrastado pelas águas. Já em 1855, os impactos da enchente são detalhados
pelo fundador e diretor geral da colônia Hermann Blumenau em uma extensa carta dirigida
ao imperador D. Pedro II.
Menos de 36 horas foram suficientes, para encher o rio até a altura inaudita de mais de
63 palmos além do seu nível ordinário, antes barrancos e as casas nelas estabelecidas
e causou tanto na colônia, como em todo o seu comprimento habitado inúmeros
males e prejuízos diretos, que em tão pequena distância e população não se podem
avaliar em menos de 60 até 80 contos de Reis, e antes em mais do que em menos.
[...] A situação foi tristíssima em toda a parte, os mantimentos subiram a um preço
enorme e se não queria ver perecer os colonos pela fome e perder inteiramente o
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fruto de anos de trabalho pela sua dispersão não havia remédio, senão sustentá-los
de novo, com fortes adiantamentos que abatiam todos os meus cálculos anteriores
(Blumenau, 1950, p. 41).

Nas primeiras décadas da história da colônia Blumenau o fator social não foi agregado
ao fator natural pelos colonos para explicar a existência desses fenômenos “naturais”. Mesmo
neste período inicial, em que a região era escassamente habitada e que terras estavam
disponíveis, a direção da colônia não se manifestou com a proposta de mudar o povoado para
áreas mais altas. Se nos primeiros anos da colonização os imigrantes desavisados ocuparam
regiões frequentemente atingidas por enchentes, nos anos subsequentes não são identificadas
iniciativas para redirecionar o crescimento da colônia.
Se no início da colonização as enchentes do rio Itajaí-Açu atingiam um número pequeno
de moradores, dado o baixo índice de ocupação da região, nas décadas seguintes o cenário
foi se modificando. Na década de 1880, a colônia é elevada a categoria de município, tem-se
a fundação de muitos embriões das empresas têxteis que movimentavam a economia da
região e um aumento populacional significativo. Tendo em vista esses fatores, observa-se
um aumento considerável nas consequências das enchentes, inclusive com o acréscimo nos
relatos de óbitos.
Com o desenvolvimento econômico, as enchentes passam a ganhar mais atenção por
parte do governo imperial/federal e até mesmo de fora do Brasil. É interessante comentarse aqui que a colônia havia chamado a atenção também de naturalistas, como o britânico
Charles Darwin, devido à presença de Fritz Müller, naturalista residente em Blumenau. Em
troca de correspondência entre os dois, Darwin ofereceu ajuda a Muller, que havia sofrido
danos materiais com a enchente de 1880, especialmente com a perda de livros e espécimes
da flora local que utilizava em suas pesquisas. (Darwin, Charles, 1881, [s/p]).
Após a enchente de 1880, a população voltaria a ser fortemente impactada em 1911.
Frequentemente, os jornais que veiculavam as notícias de 1911, faziam-no com um exercício
de comparação com os impactos sofridos na enchente anterior. Nesse exercício, é unânime
a opinião de que os estragos de 1911 foram superiores aos de 1880, embora o nível do
rio nas duas ocorrências tenha sido semelhante, em 1880 o rio chegou ao nível de 17,10
metros, enquanto em 1911 o número foi de 16,90 metros. Além dos óbitos, outros elementos
compõem essa percepção de agravamento, dos quais se destaca o desenvolvimento urbano.
Quanto mais desenvolvida1 é a região, maior vai ser o impacto do desastre, se no século
XIX a população era reduzida, não havia luz elétrica, linhas férreas, estradas abertas, pouco
impacto a população sofreria além da destruição de suas casas e suas plantações.
No início do século XX, o panorama é diferente. O jornal Blumenauer Zeitung informa
que “A luz electrica extinguira-se: a cidade, então, envolta em tenebrosa noites” (Blumenauer
Zeitung, 1911 [s/p]). Enquanto isso, o jornal O Dia anunciava que “mais de 3000 kilometros de
estradas damnificadas – A Estrada de Ferro – pontes, boeiros… tudo se foi” (O Dia, 1911, [s/p])
n.8, 2014, p.201-212
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“O vaporsinho apitava, a cada paragem, e de todos os recantos surgiam canôas inteiramente
cheias de homens e de mulheres, em estado de pobreza extrema, tendo, para cobrir a nudez
apenas uns (?) frangalhos, attestados mudos de sua triste indigencia.” (O Dia, 1911, [s/p]).
Os relatos de mortes, que praticamente não apareciam nas primeiras enchentes, passam
a fazer parte da lembrança dos moradores. Tanto nos relatos sobre as cheias de 1880 e 1911
é possível ler notícias de óbitos, marcando em definitivo a memória do grupo, que tem a
tragédia relembrada no momento de enterrar seus mortos. Nas memórias deixadas por Erna
Deeke Hosang, traduzidas por Antonio Walter R. Júnior, e posteriormente publicadas no
periódico Blumenau em Cadernos, vê-se a situação lamentável por qual passou a comunidade
da região na década de 1880.
Lá, no topo da árvore, estavam todos bem amarrados: no galho mais alto, a filha,
amarrada e bem presa com seu próprio avental; também a mulher, bem amarrada
com seu avental e o marido, com seus suspensórios, também bem amarrado: todos
mortos. A água tinha ido também sobre a árvore; certamente eles sentiram que
estariam salvos na árvore, ao contrário do telhado da casa. (Hosang , 1993, p. 263).

Este foi um dos primeiros relatos encontrados em que se descrevia a existência de
mortos em uma enchente em Blumenau. Como no século XIX não era comum que famílias
habitassem regiões propícias ao desmoronamento, as mortes acabavam sendo raras, sendo
assim, neste cenário, a ocorrência de óbitos representava um desastre sem precedentes.
Alguns anos depois, durante a enchente de 1911, Erna Deeke Hosang volta a relatar outra
história trágica de óbitos.
[...] Quando amanheceu, o homem agarrou o galho de uma árvore: todos estavam
sentados sobre o telhado, que j estava praticamente destruído as telhas eram firmes,
porém já estavam fracas, com a correnteza violenta que levava a casa. [...] eles foram
levados pela correnteza, que estava muito forte, arrastando tudo por uns 200 metros
até a barragem de uma serraria (Hosang, 1993, p. 265).

Apesar dessa descrição, o jornal Blumenauer Zeitung (1911, [s/p]) noticiou, em 14 de
outubro de 1911, que a única morte registrada foi a da esposa de Vicente, guarda da linha
telegráfica, que morava em Braço do Sul, que foi carregada pela força da correnteza do
rio e morreu afogada. A narrativa de Erna Deeke chama atenção para a força das águas,
bem como de seu nível em altura, capaz de cobrir o tronco das árvores. Entretanto, mais
do que isso, o que deve ser considerado é o fato de uma mesma pessoa ter vivenciado as
duas grandes enchentes. Certamente, o acontecimento de uma mesma geração ser atingida
por duas enchentes de tamanha intensidade fez com que a anterior não fosse esquecida. A
nova ocorrência em 1911 contribuiu para a rememoração daquelas pessoas sobre o fatídico
setembro de 1880.
O grande estrago causado pelas águas custou aos cofres públicos valores muito maiores
do que em outras enchentes anteriores. A enchente de 1880, que atingiu várias regiões de
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Santa Catarina, acarretou um prejuízo final de 488:326$570 (quatrocentos e oitenta e oito
contos, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta réis). Essa quantia se refere às
regiões de Itajaí, Blumenau, Luiz Alves, Brusque, Gaspar, Tijucas e Tubarão. (Silva, 2009,
p. 50.) Já na enchente de 1911, estima-se que o prejuízo, considerando apenas as mercadorias,
foi superior a mil contos de réis (Mascarenhas, 1939, p. 118). E a tendência era de que os
prejuízos fossem aumentando com o desenvolvimento da cidade, o que exigiria do governo
um auxílio financeiro imediato ainda maior.
Para angariar fundos para a reconstrução da cidade era necessário recorrer a todas as
instâncias do governo e da sociedade. Em 1880, a casa imperial brasileira enviou para o
vale do Itajaí uma quantia total de 5:000$000, sendo 4:000$000 em nome do imperador D.
Pedro II e 1:000$000 em nome da imperatriz Teresa Cristina. Além deles, a região afetada
conseguiu arrecadar, através de um grupo de senhoras residentes em Desterro, a quantia
de 1:743$000. Contando também com o auxílio de uma comissão organizada na cidade de
Pelotas, na província do Rio Grande do Sul, bem como 3:067$000 vindos da província do
Paraná (O Dia, 1911, [s/p]).
A industrialização também teve influência sobre os desastres ambientais da região. Assim
como as primeiras casas e agricultura de subsistência, as indústrias têxteis também foram
instaladas às margens do rio, para utilizar suas águas na produção da energia que movia o
maquinário através de rodas d’água. Percebe-se claramente que, assim como havia ocorrido
no início da colônia, o curso do Itajaí-Açu ditou a construção do espaço urbano de Blumenau.
É possível observar que a industrialização acabou por agravar um problema constante
de Blumenau, as enchentes. Essa ocupação de áreas próximas às margens intensificou o
desmatamento, contribuindo para que os desastres sejam constantes. Ao longo de sua
história, várias indústrias instaladas na região tiveram que enfrentar as inundações, que as
faziam perder grande parte do seu maquinário. A empresa da família Hering, por exemplo,
enfrentou uma grande enchente no mês seguinte a sua fundação, em setembro de 1880, na
qual foi inutilizado o único tear, peça responsável pelo sustento da família. Para se reerguer,
foi necessário recorrer a um empréstimo junto ao dr. Hermann Blumenau, então diretor geral
da colônia, a fim de comprar nova remessa de fios, já que todos os recursos que a fábrica
possuía haviam sido empregados na recuperação dos prejuízos causados pela enchente
(Hering, 1987, p. 93).
O crescimento da malha urbana e o consequente aumento do impacto das enchentes
motivou a elaboração de propostas de projetos que visavam produzir medidas que viriam a
evitar que as futuras enchentes se caracterizassem como um desastre de grandes proporções,
como vinha acontecendo. Geralmente, os agentes do governo municipal ou estadual
contratavam engenheiros que pudessem elaborar esses projetos. Os resultados dos estudos
estavam, em sua grande maioria, vinculados à reformulação do espaço urbano das cidades do
vale do Itajaí, especialmente Blumenau, mas dificilmente eram executados em sua plenitude.
n.8, 2014, p.201-212
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No final da década de 1920, dois especialistas foram consultados com este propósito.
Otto Ronkohl, seguido por Adolf Odebrecht, que apresentaram em seus artigos publicados na
imprensa regional os resultados de estudos preliminares acompanhados de suas respectivas
propostas. Otto, que havia sido contratado, juntamente com o prof. Mauricio Joppert, por
determinação do ministro das Comunicações, Victor Konder, publicou no jornal Der
Urwaldsbote o artigo intitulado Nosso Problema das Enchentes, no qual apresentava duas
resoluções possíveis: a primeira seria a retenção das águas no Alto Vale por meio de barragens,
tendo as águas liberadas aos poucos, o que tornaria a enchente mais longa, porém com
pequenos danos. A segunda previa o “desvio de uma parte das enchentes acima da cidade
para o mesmo rio ou algum afluente” (Odebrecht, 1930, [s/p])
As propostas apresentadas por Otto foram recusadas por dois motivos. O primeiro
do ponto de vista socioeconômico, visto que a proposta inviabilizaria uma grande porção
de terras, afetando assim a produção agrícola da região. O segundo seria do ponto de vista
técnico, pois foram “[...] destacados os riscos relativos à possibilidade de ruptura do sistema
de retenção e também a ineficiência das medidas em casos de enchentes sucessivas, num
curto espaço de tempo” (Mattedi, 2000, p. 199).
Adolf Odebrecht também apresenta duas opções para minimizar o problema das
enchentes. A primeira seria a construção de represas, esse projeto custaria algo em torno
de 20.000 contos, no entanto, para o especialista, o investimento seria um investimento
morto, visto que as barragens não poderiam ser utilizadas para instalação de hidrelétricas
ou transporte fluvial, pois elas só entrariam em ação no caso de cheias, além de que se duas
cheias ocorressem consecutivamente ela não mais preencheria sua finalidade. A segunda
possibilidade, e mais viável, seria promover um rápido escoamento das águas. O caminho de
Itoupava a Itajaí pelo rio é de 70 km, enquanto por terra é de 56 km, isso se deve às grandes
curvaturas do rio, sendo assim, se fosse promovido uma retificação do curso do rio, o leito
seria encurtado em 14 km. Para tanto seria necessário a implantação de quatro canais de
escoamento (Odebrecht, 1930, [s/p]).
Odebrecht ainda ressaltou que enquanto medidas eficientes não fossem tomadas para
amenizar as consequências das cheias, deveria ser proibida a ocupação das áreas baixas, ou,
ao menos, que as casas dessas áreas fossem construídas tão altas que a inundação não as
alcançasse. Além de que, o autor ressalta que os observadores repassavam as informações
sobre o aumento do nível do rio no Alto Vale diretamente para a capital federal, situada
no Rio de Janeiro, para depois serem reportadas a Blumenau. Se as informações fossem
direcionadas direto para Blumenau, seria possível precisar com 24 horas de antecedência o
nível que a água iria atingir em Blumenau ( Odebrecht, 1930, [s/p]).
Infelizmente, nessa primeira metade do século XX, nem medidas eficientes foram
tomadas nem a ocupação das áreas baixas foi proibida. Pelo contrário, o crescimento
urbano desordenado da cidade de Blumenau, aliado a falta de iniciativa do governo, só fez
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agravar ainda mais a situação da cidade nos momentos em que as águas do rio subiam e
desencadeavam um cenário de desastre ambiental de grandes proporções.
Além disso, com a transformação de Blumenau em polo industrial, a cidade foi sofrendo
transformações profundas e que causavam problemas ambientais significativos. A partir da
década de 1940, percebemos o abandono gradual do transporte fluvial com barcos a vapor,
embora o rio apresentasse grande potencial, especialmente entre Blumenau e o porto de Itajaí.
A estrada de ferro construída na virada do século XX foi desativada em 1970. Com isso, a
rede rodoviária se consolidou como único meio de deslocamento na região, o que provocou
significativo impacto ambiental com o desmatamento, visto que as rodovias seguiam paralelas
e na proximidade das margens do rio (Siebert, 2009, p. 44).
A análise de diferentes fontes deixa evidente que o crescimento desordenado da cidade
está mais relacionado ao nível de impacto produzido pelas enchentes do que o próprio nível
do rio. No gráfico abaixo é possível observar o nível do rio Itajaí-Açu nas enchentes entre o
período de 1852 a 2011.
Gráfico do nível do rio nas enchentes ao longo da história de Blumenau.

Fonte: Picos de enchente. Centro de Operação de Sistema de Alerta. Disponível em: < http://ceops.furb.br/
index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=42> (Acesso em 30 de maio de 2014).

Os altos índices, acima apresentados, não significam um quadro de pós-impacto mais
desastroso. Verifica-se que o agravamento da situação das enchentes se intensifica com o
avanço da ocupação da região e não com o aumento do nível do rio, visto que, junto com
a ocupação, tem-se um aumento do desmatamento e da ocupação irregular, levando ao
aumento da ocorrência de desastres. Nas primeiras décadas, além de apresentar um núcleo
populacional reduzido, o que por lógica leva a uma diminuição nos danos, já que poucas
áreas são atingidas, percebe-se também que a perturbação ambiental é menos intensa,
ocasionando menos desastres.
O aumento da área ocupada faz com que, com o passar dos anos, as enchentes se tornem
mais frequentes, já que não é necessário um nível pluviométrico muito fora do normal para
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que o rio supere seu limite. Dessa forma, observa-se no gráfico que a primeira metade do
século XX foi marcada por ocorrências frequentes de inundações, porém com os níveis
do rio mais contidos, acompanhado de consequências mais graves no pós-impacto com o
aumento do número de óbitos, além da destruição de áreas maiores, levando a um aumento
significativo no número proporcional de atingidos.
Vale destacar que na enchente de 1880, o rio alcançou o nível mais alto da história,
ultrapassando os 16 metros, no entanto o impacto trouxe menos prejuízos e menos óbitos
do que as enchentes seguintes, mesmo se levarmos em conta a diferença populacional e
a economia da época. Como por exemplo, em 2008, quando o nível do rio chegou a 11,6
metros, bem inferior ao de 1880, mas ocasionou 135 mortes em todo o vale do Itajaí (sendo 24
moradores de Blumenau), em virtude da ocupação das encostas que sofreram com o desmoronamento. Outras enchentes de grandes repercussões ocorreram em 1983 e 1984, quando
com o rio atingiu o patamar de 15 metros, inundando 70% da área urbanizada de Blumenau.
No mapa 1, produzido pelo engenheiro Abel Diniz Mascarenhas e publicado em 1939,
no Boletim do Ministério da Agricultura juntamente com um artigo sobre as inundações do
período de 1851 a 1935, é possível identificar as áreas atingidas pelas enchentes de 1911, 1927
e 1935, sendo que a mancha mais extensa corresponde à grande enchente de 1911. (Mascarenhas, 1939, [s/p]).
Observando o mapa é possível constatar que se o governo tivesse retirado a população
das áreas de inundação (medida mais simples a ser tomada) após a enchente de 1911,
os prejuízos seriam mínimos nas enchentes das décadas seguintes, visto que foram de
menor intensidade. Além disso, retrocedendo um pouco mais, percebe-se que, como foi
demonstrado no gráfico anterior, a enchente de 1852 levou o rio Itajaí-Açu a uma altura de
16 metros acima de seu nível normal. Esse nível voltou a se repetir poucas vezes na história,
o que demonstra que essa primeira enchente não serviu de parâmetro para os colonos, que
mesmo cientes da possibilidade de o rio atingir níveis elevados, optaram por ocupar justo
essa parcela de terra que poderia ser inundada a qualquer momento.
Como observado anteriormente, a enchente de 1983, na qual o rio alcançou o nível de
15 metros, ocasionou a inundação de um espaço expressivo no centro urbano de Blumenau,
o que comprova que a ocupação da cidade foi sendo direcionada para as margens inundáveis
do rio. Isso se deve ao crescente aumento populacional, a urbanização, que promoveu uma
aglomeração mais próxima ao centro da cidade que, como já foi exposto, localiza-se no ponto
em que ocorrem frequentes cheias. Além disso, a geografia do vale não favorece a ocupação
das regiões mais afastadas do rio, devido a seu relevo montanhoso, sendo que a ocupação
desses locais (como vem acontecendo desde meados do século XX) agrava o pós-impacto,
uma vez que os deslizamentos são frequentes, assim como os óbitos. Apenas com o Plano
Diretor de Blumenau de 1989 é que passa a ser proibida a edificação ou aterros abaixo da
cota de 10 metros (Siebert, 2009, p. 46).
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Mapa 1: Planta
das áreas de
inundação em
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Fonte:
MASCARENHAS,
Abel Diniz.
Departamento
Nacional da
Produção Mineral.
Divisão de Aguas.
Frequência das
Inundações no
Itajaí-assú, 1939,
Escala 1: 20.000.
Disponível no
Arquivo Histórico
José Ferreira da
Silva, Blumenau.
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Ações mais efetivas do governo passam a acontecer somente a partir da segunda metade
do século XX. Já em 1957 (ano em que ocorreram quatro enchentes seguidas), a recémcriada Defesa Civil tem uma atuação no socorro aos atingidos no estado. Houve ainda a
colaboração reconhecida do serviço de pluviometria da Empresa Força e Luz, além das ricas
informações fornecidas pela Rádio Clube de Blumenau. Após a enchente, os radialistas do vale
do Itajaí iniciaram uma pressão ao poder público com o intuito de cobrar atitudes definitivas
para prevenção dos desastres. A pressão obteve êxito e em outubro de 1957, o presidente
da República baixou o Decreto nº 42.423, nomeando um Grupo de Trabalho que deveria
estabelecer por meio de estudos as medidas que deveriam ser tomadas para minimizar a
ocorrência dos desastres. Após uma série de discussões e o aumento da pressão popular,
finalmente, em 1964, teve início a construção da primeira barragem do rio Itajaí-Açu, que foi
concluída em Taió em 1973, seguida pela barragem de Ituporanga, em 1976, e José Boiteux,
em 1992. (Frank; Maior, 1995, [s/p]).
Apesar da construção de barragens, esse período foi marcado por três grandes desastres.
O primeiro ocorrido em 1983, seguido de uma nova enchente em 1984. A enchente de 1983,
uma das mais longas da história, teve entre o período de 06 de julho e 02 de agosto seis
inundações, fazendo com que alguns pontos da cidade se mantivessem com alagamentos
durante praticamente um mês (Frotscher, 1997, p. 63).
Frotscher (1997, p. 64) aponta que essa enchente provocou um colapso nas obras públicas
e na rotina econômica e social da cidade.
Houve aumento do índice de desemprego, diminuição do poder aquisitivo da
população, com reflexo na arrecadação do município. Muitos dados referentes a
prejuízos não foram computados por não serem passíveis de levantamento. Além
do bloqueio no processo de instalação e expansão de empresas, muitas pediram
falência ou deixaram a cidade. Quase 1.500 microempresas possuidoras de 1 a 50
empregados estavam prestes a ruir. 70% do parque industrial se paralisou. Cerca de
90% do comércio citadino tiveram seus estabelecimentos alagados, em virtude do
centro comercial da cidade estar localizado exatamente em área facilmente sujeita
a inundações [...]. Interromperam-se também todos os serviços relacionados ao
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e serviços de transporte coletivo.
(Frotscher, 1997, p. 64).

A crise econômica que já vinha assolando o Brasil na década de 1980, a “década perdida”,
trouxe para Santa Catarina um agravante com as enchentes. A redução dos investimentos
nas indústrias tradicionais, como a têxtil, já havia ocasionado um desgaste da economia de
Blumenau no cenário estadual, visto que a indústria têxtil respondia por 60% da arrecadação
fiscal do município. Porém, com as enchentes o panorama da crise aumentou (Frotscher,
1997, p.65).
O jornal O Estado, de 02 de agosto de 1983, ressalta os problemas psicológicos criados
com o trauma gerado a partir da enchente. “O blumenauense voltou a conviver com a
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enchente no primeiro dia de agosto e não tem previsão de quando esta situação terminará.
Algumas pessoas já apresentaram sinais de traumas, enquanto cresce o número de compras
de calmantes” (O Estado, 1983,23 p.5). Além de todos os problemas citados acima, o jornal
ainda aponta o racionamento de gasolina, implementado pelo governo municipal, em virtude
da destruição do atracadouro da Shell, o que inviabilizaria o fornecimento de petróleo.
Após um século e meio de ocupação, o maior desastre ambiental relacionado às enchentes
em Santa Catarina ainda estava por acontecer. Na noite do dia 22 de novembro de 2008, após
um extenso período de chuvas constantes, que resultou na saturação do solo, o vale do Itajaí
foi assolado pela maior tragédia ambiental de sua história (Mattedi, 2009, p.16.). Este desastre
se tornou emblemático para exemplificar o papel do crescimento urbano desordenado na
deflagração de grandes enchentes.
Nas últimas décadas, Blumenau vivenciou uma verticalização das construções nessas
regiões inundáveis. Os novos empreendimentos visam à construção de garagens e salões de
festas nos primeiros andares, desta forma, a moradia da classe média não sofreria com os
efeitos imediatos das enchentes. Enquanto isso, as classes mais baixas, impossibilitadas de
adquirir esses imóveis devido à especulação imobiliária, passam a habitar as encostas dos
morros para fugir das enchentes. Desde os anos 1970, a ocupação irregular acompanhou o
crescimento demográfico da cidade (Siebert, 2009, p.46).
O que se viu em 2008 foi a convergência de elementos que foram fatais para o vale do
Itajaí. O crescimento desordenado e o elevadíssimo volume de chuvas em um curto espaço
de tempo (Blumenau registrou em cinco dias mais de 600 mm de chuva) foram cruciais
para desencadear um desastre de números assustadores. Além dos 135 óbitos já citados
anteriormente, o desastre deixou quase 80 mil pessoas desabrigadas em todo o vale, além
disso, 103 mil pessoas em Blumenau foram afetadas de alguma forma (Mattedi, 2009, p.14.).
As medidas tomadas pelo governo após o desastre foram de caráter emergencial. O
governo federal injetou verba para os cuidados mais emergências, tais como a reconstrução
do porto de Itajaí, prevenção de epidemias, socorro aos desabrigados, reconstrução de
rodovias, entre outros (Schiochet, 2009, p. 151). No entanto, assim como ocorreu com as
enchentes anteriores, poucas foram as ações apresentadas e executadas que visassem impedir
a ocorrência de um novo desastre que, por ventura, veio a ocorrer em 2011.
Assim, finalizamos esse artigo com uma declaração emblemática que o jornalista José
Ferreira da Silva proferiu em 1975 a respeito das soluções para o caso das enchentes em
Blumenau, mas que permanece tão atual:
Estudam-se medidas, realizam-se reuniões, expedem-se telegramas, votamse créditos e quando tudo parece encaminhado, surgem, inesperadamente, os
obstáculos e as dificuldades, emperra-se a máquina administrativa e as coisas voltam
melancolicamente, ao anterior marasmo, no meio do desanimo e da descrença do
povo. (Silva, 1975, 39).
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Notas
Leia-se que o desenvolvimento aqui não está relacionamento a uma visão consciente e ambiental
de desenvolvimento, mas sim a ideia de progresso,
urbanização.
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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, os pesquisadores que pleiteiam por uma História
;.#%-02'$+2<.+,-+-,=*1('4*+-.+1-,,'$2'1+,"',+*1%5-0,>+-.+4-/0%1+,-",+.'1&*,+
61%.*14%'%,>+&*.+*+'=)>+2'$3-?>+4-+$@-+4'1+.'%*1+$',21*+0*+&'.6*+@%,2*1%*51A/&*9+
;$5"0,+-0='2%?'.+".'+3-12-02-+@%,2*1%*51A/&'+0*12-B'.-1%&'0'+&*.*+61%0&%6'$+
matriz da história ambiental, notadamente os trabalhos de historiadores como
Roderick Nash, Donald Worster e William Cronon, sem olvidar do brasilianista
Warren Dean. Há também aqueles que destacam uma matriz francesa em obras
de Lucien Fèbvre, Emmanuel Le Roy Ladurie, Fernand Braudel e outros. No
Brasil, alguns ressaltam o proto-ambientalismo de intelectuais como José
Bonifácio ou mesmo de Gilberto Freyre que pretendeu fazer uma “história
ecológica” ao escrever seu livro Nordeste, publicado em 1937. Enquanto
os próprios historiadores fazem suas retrospectivas genealógicas em termos
@%,2*1%*51A/&*,>+".'+0*3'+5-1'()*+4-+6-,C"%,'4*1-,+2<.+1-'$%?'4*+6-,C"%,',>+
a maioria em nível de mestrado e doutorado, com ênfase em história ambiental
em vários programas de pós-graduação no Brasil e no exterior. Se por um lado,
uma variada retrospectiva já se encontra na literatura especializada em História
Ambiental, por outro, uma nova geração nos permite uma visão prospectiva
de temas, abordagens e enfoques que consolidam ou renovam essa corrente
@%,2*1%*51A/&'+',,'?+1-&-02-+6'1'+"0,>+0-.+2'02*+6'1'+*"21*,9
Os textos que compõem o dossiê “História Ambiental e Migrações”
apontam, sem ser uma amostra intencional nem representativa, para algumas
&'1'&2-1D,2%&',+4'+7%,281%'+;.#%-02'$9+!'1'+/&'1+-.+21<,+-E-.6$*,>+'+=1*02-%1'+4'+
interdisciplinaridade já que as interfaces com o ambiente podem ser múltiplas
F5-*51'/'>+'51*0*.%'>+,'G4-+6G#$%&'>+-2&9HI+'+'()*+'02186%&'+0'+.*4-$'()*+4',+
paisagens; e, o destaque para a relação entre economia e ecologia que, aliás,
já se encontra na raiz do termo grego oikos.
O primeiro artigo, “História da paisagem e paisagens sem história”, de
Rogerio Ribeiro de Oliveira e Carlos Engemann, trata da presença humana na
Floresta Atlântica do Sudeste Brasileiro. Mais do que objeto de estudo, a Mata
Atlântica serve aos autores de fonte, de documento histórico para evidenciar e
descrever um processo de interação e de longa duração entre grupos humanos e
um determinado ecossistema. No segundo artigo, “Os fatores do desmatamento
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da Floresta com Araucária”, Miguel Mundstock Xavier de Carvalho apresenta
*"21'+ 6-1,6-&2%3'+ -.+ 1-$'()*+ J+ K*1-,2'9+;+ '0A$%,-+ 1-&'%+ ,*#1-+ 21<,+ + ='2*1-,+
(agropecuária, lenha e indústria madeireira) do desmatamento da Floresta com
Araucária. Ainda sobre a Floresta com Araucárias tem-se o terceiro artigo,
“Migrantes no faxinal e migração de faxinalenses”, dos autores Ancelmo
Schörner e José Adilçon Campigoto. O estudo trata da migração recente na
1-5%)*+&-021*+,"$+4*+!'1'0A>+A1-'+5-*51A/&'+2'.#L.+&*0@-&%4'+&*.*+M'2',+
das Araucárias. Com base em entrevistas com os habitantes locais, os autores
desvelam a intrincada relação entre migração e desmatamento.
Outra contribuição em história ambiental do Brasil meridional e que
21'2'+4-+.%51'()*+-.+A1-',+K*1-,2'%,+F4-,,'+3-?>+*,+-13'%,H+L+*+'12%5*+4-+M'1&*,+
Gerhardt. Em “Colonos ervateiros”, o autor analisa a extração e o cultivo da
erva-mate por imigrantes europeus e seus descendentes no Rio Grande do
Sul. O estudo abarca, igualmente, a interação dos colonos com os camponeses
nacionais nesta economia extrativa.
Para o caso de Santa Catarina, o artigo “Unidades de Conservação de
Proteção Integral: solução para a preservação?”, de Eunice S. Nodari, trata do
processo histórico de desmatamento da Floresta com Araucárias no Oeste de
Santa Catarina no século XX e início do século XXI e da criação das Unidades
de Conservação de Proteção Integral em 2005 pelo Governo Federal. O artigo
demonstra que o desmatamento não ocorreu pela falta de uma legislação em
3%5*1>+.',+,%.+J+1-3-$%'+4-,2'9+;+'0A$%,-+1-3-$'+*,+61*#$-.',+4-+/,&'$%?'()*>+
4-+&*0K%2*,+4-+%02-1-,,-,+-&*0N.%&*,+-+4'+'$%-0'()*+4'+*6%0%)*+6G#$%&'+0*+C"-+
tange à preservação da Floresta com Araucárias.
O artigo “Modernismo agrícola e cultivo de macieiras”, de Jó Klanovicz,
trata da pomicultura em Fraiburgo, em Santa Catarina. Trata-se de um estudo
de caso para uma discussão mais abrangente sobre modernização agrícola. O
penúltimo artigo, “Meio ambiente, saúde pública e a urbanização de Nossa
Senhora do Desterro no século XIX”, de autoria de Susana Cesco, examina
alguns dilemas da urbanização de outrora da atual cidade de Florianópolis.
A autora aborda processos de transformação de práticas e costumes como
o despejo de esgoto nas praias e a lavagem de roupas em rios e córregos da
cidade. Associa tais mudanças nos costumes com novos preceitos de higiene
e convívio social encetados pela urbanização.
O dossiê encerra com o artigo “Caça e preservação da vida selvagem
na África colonial”, de Sílvio Marcus de Souza Correa. O autor demonstra
'+1-$'()*+4-+&-12',+2-,-,+&%-02D/&',+4'+3-2-1%0A1%'+-+4'+.-4%&%0'+21*6%&'$+&*.+
algumas medidas radicais de saneamento na África colonial. Algumas dessas
medidas se traduziram em abate indiscriminado de animais selvagens e
promoveram debates no seio dos impérios coloniais, inclusive favorecendo o
balbuciar de um discurso em prol da preservação da vida selvagem durante o
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colonialismo. Esse incipiente preservacionismo não foi anticolonialista, mas
serviu para orientar os primeiros projetos de parques de preservação e reservas
naturais na África.
Os oito artigos reunidos tratam de questões pertinentes à história
ambiental e contribuem tanto para um diálogo comparativo em torno de temas,
problemáticas, fontes e métodos em História Ambiental quanto para uma nova
-,&1%2'+4',+K*1-,2',>+1%*,>+.'1-,+-.+4%=-1-02-,+-&*,,%,2-.',>+#-.+&*.*+4-+,"',+
K*1',>+='"0',+-+5-02-,9
Eunice Sueli Nodari e Sílvio Marcus de Souza Correa
Organizadores do Dossiê

DOC 59

Partners
JUSTAINABILITY includes partners in seven countries. The aim of the project is
to recover and understand local experiences, catalyze the interaction of their
proponents, and legitimize and incorporate grassroots knowledge and
experiences in the collective search for alternatives.

Sweden  Environmental Humanities Laboratory (EHL), Division of History of
Science, Technology and Environment, KTH Royal Institute of Technology.
(project and network coordinator), Sverker Sörlin, Susanna Lidström, Leandro
Sgueglia, Deepak Malghan.
South Africa  African Centre for Cities (ACC), University of Cape Town. Mercy
BrownLuthango (network coordinator), Mntungwa Gubevu.
India  Community Environmental Monitoring (CEM), The Other Media, Chennai.
Shweta Narayan (network coordinator), Pooja Kumar. CEM recently produced
this video, using rap music and dance to protest Unilever's mercury pollution in
South India. So far the film has had more than two and a half million views:

(Sign the petition to Unilever CEO here: http://www.jhatkaa.org/unilever/)
Turkey  Ecology Collective (EKD), Ankara. Ethemcan Turhan (network
coordinator), Cem Gündoğan, Sinan Erensü, Bengi Akbulut, Işık Kıribrahim.
Spain  Association Research & Degrowth (R&D), Barcelona. Federico Demaria
(network coordinator), Claudio Cattaneo, Giorgos Kallis, Filka Sekulova.
Brazil  LABIMHA, History Department – Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Federal University of Santa Catarina. Eunice Nodari (network
coordinator), Rubens Onofre Nodari, João Klug, Angela Bernardete Lima, Luis
Guilherme Fagundes, Marcos Aurélio Espíndola.
Portugal  Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra. Stefania
Barca (network coordinator), Nancy Duxbury, Sara Rocha, Alison Neilson, Lúcia
Fernandes, Irina Velicu.

Here is a diagram of the network. The lines in red are ongoing common projects; in blue
scientific cooperation (publications, conferences, research projects); in black more informal
cooperation.
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Agradeço a profa. Eunice Nodari por sua importante participação no convenio
CAPES-NUFFIC entre a Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis (SC), Brasil, e VU University Amsterdam, Amsterdam, Holanda,
desenvolvendo o projeto Modernidade, o meio-ambiente e novas noções
sobre lixo e pureza.
Além do desenvolvimento do projeto, a profa. Eunice Nodari realizou
palestras na VU University Amsterdam, durante as missões de trabalho: em
2013 (3 de maio a 3 de junho) e em 2015 (29 de junho a 4 de julho).
O convenio CAPES-NUFFIC foi aprovado em 2011 e durou até 2015,
resultando, entre outras, na publicação do livro O Poder de Lixo (edições da
ABA, 2016).

Carmen Rial
Coordenadora do convenio CAPES-NUFFIC Modernidade, o meio-ambiente
e novas noções sobre lixo e pureza
Florianópolis, 26 outubro 2016.

DOC 61

To Whom it might concern

Dear Colleagues,
It is with great pleasure that I write on behalf of Professor Eunice Sueli Nodari.
I have known Professor Eunice Nodari for more than 6 years. I met her first in Coimbra, Portugal, at a workshop
on the environmental history of the Lusophone countries. Since then we have been in touch sharing research
interests and common projects. In particular, when I became the director of the KTH Environmental Humanities
Laboratory in Sweden, we started to work even closer. After all, we both are leading two Laboratories in the
Humanities field, a rather unusual experimental setting in our disciplines.
In terms of collaborations, our two Laboratories have joined forces in several grant proposals. We have been
awarded a small grant from the International Social Sciences Council for a project on Just Sustainability.
Professor Eunice Nodari has been the local coordinator of the Brazilian team and has come to Stockholm for
the kickoff meeting of the project.
We have also submitted two proposals to the Volkswagen Foundation on the topic of migrations. The first time
we were not funded, while we are still waiting for the results of the 2016 call.
Professor Eunice Nodari and I have organized also panels and roundtables to environmental history
conferences (Munich, Guimaraes, San Francisco, Versailles) and we have collaborated in organizing a workshop
at the Rachel Carson Center in Munich. The scientific result of such a long collaboration is a volume on the
environmental history of mass migrations which I have edited and in which Professor Eunice Nodari has a
relevant contribution.
We are exploring new channels to reinforce our collaborations. In particular, we would like to establish a closer
cooperation in training of early career researchers. Professor Eunice Nodari has been already involved in the
informal supervision of one of my PhD students Claire Langiere, who has already visited the Laboratory in
Florianopolis. We are interested in developing more possibilities for short exchanges of faculties and students
and we are researching EU (Erasmus Plus) and Brazilian funding schemes for this purpose. We will also continue
applying for common research projects, especially in the fields of migrations and the environment, and
sustainability and social justice (Horizon2020).
Finally, we are also thinking of translating my textbook on environmental history to Portuguese language,
adding a specific chapter on the Latin American environmental history.
Working with Professor Eunice Nodari is a great pleasure. She is not only a first class scholar but also a great
team player. She is always responsive, quick in answer, imaginative, and enthusiastic. I could not have been
luckier to work with such an amazing partner. I am looking forward developing further collaborations with her.

Best regards

P.S.
Please do not hesitate to contact me if you need further information. My email is armiero@kth.se

KTH Environmental Humanities Laboratory Teknikringen 76 | SE-100 44 Stockholm |Marco Armiero – Director Tel: +46 8 790 85 48 |
Fax: +46 8 246 26 3 | Email: armiero@kth.se
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OUR TEAM

PROJECTS

GALLERY

A part of the
Center for Spatial and
Textual Analysis (CESTA)

PUBLICATIONS

From Forest to Vineyards: The Changing Landscape in Brazil
Beginning in the nineteenth century, southern Brazil experienced increasingly rapid
transformation of its forest ecosystems, particularly in regions occupied by the settlement
of Italian and German Immigrants. Over the intervening years, native forests were
replaced by agriculture (mono and polyculture), livestock, urban centers, reforestation
with exotic trees, and fruit cultivation. Specifically with respect to fruit cultivation, there
was a preference for viticulture, which is the main subject of our research.
There are few studies about the patterns and processes of this transformation and their
relation with socioeconomic and biophysical aspects. Traditionally, there is a lack of
integration of multidisciplinary data that has holding back the possibility to understand
such complex phenomena. Therefore, an integrated approach helps to bring into a
relevant contextual analysis by combining data normally analyzed separately. This
research is intended to understand the transformation of ecosystems by linking and
spatially integrating data on ecosystem distribution and formation, with demographic,
land use, and settlement history data on a regional scale.

Lead Researchers
Zephyr Frank

Eunice Nodari

Lab Sta
Celena Allen

Forma Urbis Romae
Project
The Law of the
Antebellum Frontier
A Microhistory of the
Great Migration
Shaping the West
Terrain of History

CESTA | Spatial History Project
Wallenberg Hall, 450 Serra Mall
Mail: Bldg 160, Rm 228 - In Person: Fourth Floor
Stanford, CA 94305-2055
©2016 The Spatial History Project All Rights Reserved
The Spatial History Project at Stanford University, a part of the Center for Spatial and Textual Analysis, is made possible by the generous funding of the Vice
Provost for Undergraduate Education (VPUE), DoResearch, The Andrew W. Mellon Foundation, and The Wallenberg Foundation Media Places Initiative.
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DOC 63
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 25 de agosto de 1999. PORTARIA Nº 0426/GR/99.

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais e tendo em vista os termos do Memorando nº 297/PRPG/99 de 24/08/99,
RESOLVE:
DESIGNAR EUNICE SUELI NODARI, Professor Assistente, masis n.º 106989, siape n.º
1159876, para exercer as funções de Coordenadora do Serviço de Normatização da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, código FG-1, integrante do Quadro Distributivo de
Cargos de Direção e Funções Gratiﬁcadas de que trata a Portaria nº 0321/GR/97 de
Text
16/01/97.
Text
Text
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOU.
PUBLICADA NO DOU Nº 168 DE 01/09/99, SEÇÃO 2, PÁGINA 13.
DISPENSADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0186/GR/2000, de 16/05/2000.
Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz

DOC 64
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 16 de maio de 2000. PORTARIA Nº 0187/GR/2000.

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais,
RESOLVE:
DESIGNAR EUNICE SUELI NODARI, Professor Adjunto, masis nº 106989, siape nº
1159876, para exercer as funções de Diretora do Departamento de Ensino de Graduação da
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, código CD-4, integrante do Quadro Distributivo de
Cargos de Direção e Funções Gratiﬁcadas de que trata a Portaria nº 0321/GR/97, de
16/01/97.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOU.
PUBLICADA NO DOU Nº 95-E, DE 18/05/00, PÁG. 7, SEÇÃO 2.
EXONERADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 267/GR/2004, DE 14/05/2004.

Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz

DOC 65
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 14 de maio de 2004. PORTARIA Nº 268 /GR/2004.

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais,
RESOLVE:
NOMEAR EUNICE SUELI NODARI, Professor Adjunto, masis nº 106989, siape nº
1159876, para exercer as funções de Pró-Reitora de Cultura e Extensão, código CD-2,
integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratiﬁcadas de que trata
a Portaria nº 0321/GR/97, de 16/01/97, a partir de 14/05/2004.
PUBLICADA NO DOU Nº 93, DE 17/05/2004, PÁG. 11, SEÇÃO 2.
DISPENSADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 398/GR/2008, DE 12/05/2008

DOC 66
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 02 de março de 2009. PORTARIA Nº 228 /GR/2009.

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, e tendo em vista o que consta no Memorando n° 068/CFH/2009, de
26/02/2009,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a partir de 01/03/2009, EUNICE SUELI NODARI, Professor Adjunto,
MASIS nº 106989, SIAPE nº 1159876, para exercer as funções de Subcoordenadora do
Curso de Pós-Graduação em História do Centro de Filosoﬁa e Ciências Humanas, para
completar mandato a expirar-se em 07/07/2010.
Prof. Alvaro Toubes Prata

DOC 67
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.º 889/GR/2010, DE 6 DE JULHO DE 2010.

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, tendo em vista o que consta no Memorando nº 298/CFH/2010, de 6/7/2010,

R E S O L V E:

DESIGNAR, a partir de 7/7/2010, EUNICE SUELI NODARI, Professor Associado, CPF nº
279.495.240-49, MASIS nº 106989, SIAPE nº 1159876, para exercer as funções de
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em História do Centro de Filosoﬁa e Ciências
Humanas, código FG-1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções
Gratiﬁcadas de que trata a Portaria nº 0321/GR/97, de 16/01/97, para um mandato de dois anos.
PUBLICADA NO DOU Nº 129, DE 8/7/2010, PÁG. 27, SEÇÃO 2
ALTERADA ATRAVES DA PORTARIA N. 923/GR/2010, DE 8/07/2010.
Prof. Alvaro Toubes Prata

DOC 68
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.º 1228/2012/GR, DE 24 DE JULHO DE 2012.
A Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais tendo em vista o que consta na Correspondência MEM n.º 100/CAA/CFH/2012, de
24 de julho de 2012,
RESOLVE:

DESIGNAR, a partir de 7/7/2012, EUNICE SUELI NODARI, Professor Associado, MASIS nº
106989, SIAPE nº 1159876, para exercer as funções de Coordenadora do Programa de PósGraduação em História do Centro de Filosoﬁa e Ciências Humanas, código FG-1, integrante do
Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratiﬁcadas de que trata a Portaria nº
0321/GR/97, de 16/01/97, para um mandato de três anos.
Atribuir a carga horária de trinta horas semanais de trabalho para o desempenho desta atividade.
PUBLICADA NO DOU Nº 143, SEÇÃO 2, PÁG. 22 EM 25/07/2012.
Prof.ª Roselane Neckel

DOC 69
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA Nº 1105/GR/2010, DE 1'7 DE AGOSTO DE 2010.
O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais; tendo em vista o disposto no inciso II do art. 20 do Estatuto da Instituição e
Memorando nº 347/CFH, de 11 de agosto de 2010,
R E S O L V E:
DESIGNAR a Professora Eunice Sueli Nodari como representante dos Coordenadores de PósGraduação Stricto sensu do Centro de Filosoﬁa e Ciências Humanas, na Câmara de PósGraduação da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato a expirar-se em 07 de julho
de 2012.

Prof. Alvaro Toubes Prata

DOC 70
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.º 1181/2011/GR, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, tendo em vista o que consta no Memorando n.º 158/PRPG/2011, de 10 de outubro
de 2011,
RESOLVE:
Art. 1.º - DESIGNAR, a contar de 10 de outubro de 2011, os Professores e Discente abaixo
nominados, para integrarem o Comitê Assessor Permanente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação:
- Prof.ª Maria Lucia de Barros Camargo - PRPG - Presidente
- Prof. Maurício Sedrez dos Reis – CCA
- Prof. Edmundo Carlos Grisard - CCB
- Prof.ª Eunice Sueli Nodari- CFH
- Prof. Juarez Vieira do Nascimento - CDS
- Prof. Edson Roberto de Pieri - CTC
- Prof.ª Maria Luisa Sartorelli - CFM
- Prof. Carlos Eduardo Schmidt Capela - CCE
- Prof. Rolf Hermann Erdmann - CSE
- Prof. José de Pinho Alves Filho – Área Multidisciplinar
- Cláudio Luiz de Freitas – Mestrando em Contabilidade – CSE
Art. 2.º - Revogar as Portarias n.os 1324/GR/2010, de 18/10/2011 e 247/GR/2011, de 25/2/2011.

Prof. Alvaro Toubes Prata
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Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro

DOC 71
Situação:Encerrado
O formulário original foi alterado.
Protocolo nº: 2014.5874

Título da Atividade: 3º. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações
Objetivos e metodologia:

O 3º. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações visa constituir em momentos
de apresentação de trabalhos científicos, discussão de resultados de pesquisas e de
(auto)crítica dos caminhos trilhados nos últimos anos pelos pesquisadores em história
ambiental com o fito de esboçar um estado de arte da recente história ambiental no Brasil
em conexão com as tendências internacionais. O 3º. simpósio reforçará e mesmo consolidará
a rede de pesquisadores/as envolvidas com a investigação em história ambiental e migrações
especialmente no Brasil e no “mundo atlântico”. O evento contará com conferencias de
abertura, de encerramento, mesas redondas e Simposios Temáticos com apresentação de
trabalhos, assim como posteres.

Palavras chave: História Ambiental; Migrações; Meio ambiente
Entidade parceira: LABIMHA
Município / Estado: Florianopolis / SC
Forma de Extensão: EVENTO:COORDENADOR
Complemento da Forma de Congresso
Extensão:
Período de realização: 05/11/2014 a 07/11/2014
Carga horária total da 24 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 300
por esta atividade:
A atividade receberá algum Sim
aporte financeiro?:
Orçamento Total: R$ 30.000,00
Principais Financiadores: CAPES
Entidade gestora:
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: CFHDEPTO DE HISTORIA
Centro: CENTRO DE FILOS. E CIENCIAS HUMANAS
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 37212490
Email: eunice@cfh.ufsc.br
Carga horária na atividade: Não entra no PAD
Número de Horas TOTAIS: 24 horas
Receberá remuneração nesta Não
atividade de extensão?
Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos?

Sim

Pessoas externas à UFSC
http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=0560FD708CDDE7D383257D6400428A23
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envolvidas?
Participantes

Participante: JOAO KLUG

CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: MARCOS FABIO FREIRE MONTYSUMA CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: Samira Peruchi Moretto

CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: SILVIO MARCUS DE SOUZA CORREA CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Aluno:

Alfredo Ricardo Silva Lopes

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Aline Gabriela Klauck

HISTÓRIA

Aluno:

Ana Carolina de Oliveira Dionísio

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

ANGELA BERNADETE LIMA

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

ANTONIO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA Programa de PósGraduação em História

Aluno:

JONATÃ VIEIRA CLEMES

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

JOSÉ NILO BEZERRA DINIZ

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

LEANDRO MACIEL SILVA

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Luís Guilherme Fagundes

HISTÓRIA

Aluno:

TISSIANO DA SILVEIRA

Programa de PósGraduação em História

Outras Considerações
Parecer do Aprovado
Departamento:
Data de aprovação: 02/10/2014  Adreferendum
Nº do Processo DAEx: 2014.5874
Data do registro: 17/02/2015
Nº do Processo UFSC:
Relatório final
Classificação do Evento: Internacional
Ano: 2014
Forma de participação: Coordenador
Natureza: organização
Meio de divulgação:

Impresso e site

Instituição promotora: UFSC
Duração em horas: 24
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas: 30.000,00
Receitas: 30.000,00
Órgãos financiadores: Capes
Saldo (se houver):
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=0560FD708CDDE7D383257D6400428A23
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DOC 72

Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro

Situação:Encerrado
O formulário original foi alterado.
Protocolo nº: 2012.3534

Título da Atividade: 2o. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações
Objetivos e metodologia:

O 2º. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações visa constituir em momentos de
apresentação de trabalhos científicos, discussão de resultados de pesquisas e de (auto)crítica dos caminhos
trilhados nos últimos anos pelos pesquisadores em história ambiental com o fito de esboçar um estado de
arte da recente história ambiental no Brasil em conexão com as tendências internacionais. O 2º. simpósio
reforçará a rede de pesquisadores/as envolvidas com a investigação em história ambiental e migrações
especialmente no Brasil e no “mundo atlântico”. O evento sera composto por simposio tematicos.

Palavras chave: história ambiental; migrações; meio ambiente
Entidade parceira: nao tem
Município / Estado: Florianópolis / SC
Forma de Extensão: EVENTO:COORDENADOR
Complemento da Forma de Congresso
Extensão:
Período de realização: 17/09/2012 a 19/09/2012
Carga horária total da 32,0 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 350
por esta atividade:
A atividade receberá algum Sim
aporte financeiro?:
Orçamento Total: R$ 30.000,00
Principais Financiadores: CNPq/CAPES
Entidade gestora: Entidade Externa
Entidade gestora externa: nao tem
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: CFHDEPTO DE HISTORIA
Centro: CENTRO DE FILOS. E CIENCIAS HUMANAS
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 37212490
Email: eunice@cfh.ufsc.br
Carga horária na atividade: Não entra no PAD
Número de Horas TOTAIS: 32,0 horas
Receberá remuneração nesta Não
atividade de extensão?
Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos?

Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Participantes

Participante: JOAO KLUG

CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: SILVIO MARCUS DE SOUZA CORREA CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Aluno:

Alfredo Ricardo Silva Lopes

Programa de PósGraduação em História

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=9E780E553BE11D8F83257A10000C894E
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Aluno:

Aline Gabriela Klauck

HISTÓRIA

Aluno:

Ana Carolina Schveitzer

HISTÓRIA

Aluno:

ANGELA BERNADETE LIMA

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Cristhina Boni Lavratti

HISTÓRIA (noturno)

Aluno:

ESTHER MAYARA ZAMBONI ROSSI

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Felipe Muller Machado

HISTÓRIA

Aluno:

Flavia Paula Darossi

HISTÓRIA

Aluno:

JOSE NILO BEZERRA DINIZ

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Jovenson Carlos Casagrande

HISTÓRIA

Aluno:

Luís Guilherme Fagundes

HISTÓRIA

Aluno:

Marcos Aurélio Espindola

Programa de PósGraduação Interdisciplinar em Ciências Humanas

Aluno:

Marcos Gerhardt

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Márcio José Werle

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Samira Peruchi Moretto

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Sarue Brunetto

HISTÓRIA

Aluno:

SIMONI MENDES

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Tiago Felipe Valério

HISTÓRIA

Outras Considerações
Parecer do Aprovado
Departamento:
Data de aprovação: 01/09/2012  Adreferendum
Nº do Processo DAEx: 2012.3534
Data do registro: 02/05/2013
Nº do Processo UFSC:
Relatório final
Classificação do Evento: Internacional
Ano: 2012
Forma de participação: Coordenador
Natureza:
Meio de divulgação:

Varios

Instituição promotora: UFSC
Duração em horas: 32
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas: 30.000,00
Receitas: 30.000,00
Órgãos financiadores: Capes; CNPq
Saldo (se houver): 0
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=9E780E553BE11D8F83257A10000C894E
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DOC 73

Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Encerrado
O formulário original foi alterado.
Protocolo nº: 2010.2639

Título da Atividade: Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações
Objetivos e metodologia:

Este primeiro Simpósio Internacional sobre Migrações e História Ambiental visa constituir um
momento de apresentação de trabalhos científicos, discussão de resultados de pesquisas e de
(auto)crítica dos caminhos trilhados nos últimos anos pelos pesquisadores em história
ambiental com o fito de esboçar um estado de arte da recente história ambiental no Brasil
em conexão com as tendências internacionais.
Neste simpósio terseá o ensejo para a formação de uma rede de pesquisadores/as
envolvidas com a investigação em história ambiental e migrações especialmente no Brasil e
no “mundo atlântico”.
O evento terá três tipos de atividades:
1) Conferências de abertura e de encerramento
2) Mesas Redondas
3) Simpósios Temáticos

Palavras chave: História Ambiental; migrações; interdisciplinaridade
Entidade parceira: Pesquisadores de Historia e áreas afins
Município / Estado: Florianópolis / SC
Forma de Extensão: EVENTO:COORDENADOR
Complemento da Forma de Congresso
Extensão:
Período de realização: 13/09/2010 a 15/09/2010
Carga horária total da 24 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 300
por esta atividade:
A atividade receberá algum Sim
aporte financeiro?:
Orçamento Total: R$ 18.000,00
Principais Financiadores: CNPq/CAPES
Entidade gestora: Entidade Externa
Entidade gestora externa: Não
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: CFHDEPTO DE HISTORIA
Centro: CENTRO DE FILOS. E CIENCIAS HUMANAS
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 37218622
Email: eunice@cfh.ufsc.br
Carga horária na atividade: Não entra no PAD
Número de Horas TOTAIS: 40 horas
Receberá remuneração nesta Não
atividade de extensão?

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=5F8BE7CF32F0AB07832577840079A03E
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Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos?

Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?
Participantes

Participante: ALINE DIAS DA SILVEIRA

CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: JOAO KLUG

CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Participante: SILVIO MARCUS DE SOUZA CORREA CFHDEPTO DE HISTORIA

Aprovado

Aluno:

Marcos Gerhardt

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Marlon Brandt

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Márcio José Werle

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Márcio José Werle

Programa de PósGraduação em História

Aluno:

Samira Peruchi Moretto

Programa de PósGraduação em História

Outras Considerações
Parecer do Aprovado
Departamento:
Data de aprovação: 03/11/2010  Adreferendum
Nº do Processo DAEx: 2010.2639
Data do registro: 20/12/2011
Nº do Processo UFSC:
Relatório final
Classificação do Evento: Internacional
Ano: 2010
Forma de participação: Coordenador
Natureza:
Meio de divulgação:

Cartaz impresso, Sites dos Programas de PósGraduação de História, etc

Instituição promotora: LABIMHA/ CFH/UFSC
Duração em horas: 40
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas: 18.000,00
Receitas: 18.000,00
Órgãos financiadores: CNPq/CAPES
Saldo (se houver): 0
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=5F8BE7CF32F0AB07832577840079A03E
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DOC 74

Formulário de Extensão

Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Encerrado
Protocolo nº: 2007.1098

Título da Atividade: 6ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
Objetivos e metodologia:

Estimular as reflexões sobre o papel da Universidade na interação com a Comunidade,
Divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive extensão cultural, que a
UFSC desenvolve, possibilitar a comunidade em geral, acesso as informações relacionadas ao
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Palavras chave: ensino; pesquisa; extensão
Entidade parceira: Toda comunidade Universitária e da Grande Florianópolis
Município / Estado: Florianópolis / SC
Forma de Extensão: Evento
Complemento da Forma de Outros
Extensão:
Período de realização: 16/05/2007 a 19/05/2007
Carga horária total da 40 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 40.000
por esta atividade:
A atividade receberá algum Não
aporte financeiro?:
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: PRCEPROREITORIA DE CULTURA E EXTENSAO
Centro: PRCEPROREITORIA DE CULTURA E EXTENSAO
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 3721 8304
Email: eunice@reitoria.ufsc.br
Carga horária na atividade:
Número de Horas TOTAIS: 40 horas
Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?
Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?
Alunos da UFSC envolvidos?
Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

No documents found

Outras Considerações

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=E2343714127D5BBB832572A600732D7D

1/2

03/10/2016

Formulário de Extensão

Parecer do Aprovado
Departamento:
Nº do Processo DAEx: 2007.1098
Data do registro: 12/06/2007
Nº do Processo UFSC:
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas:
Receitas:
Órgãos financiadores:
Saldo (se houver):
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=E2343714127D5BBB832572A600732D7D
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Formulário de Extensão

Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro

DOC 75

Situação:Relatório Final em Aprovação
O formulário original foi alterado.
Protocolo nº: 2006.0887

Título da Atividade: 3º Congresso Brasileiro de Extensão  Tema:Sustentabilidade: Criando
Tecnologias, inovando resultados
Objetivos e metodologia:

Tema:Sustentabilidade: Criando Tecnologias, inovando resultados

Palavras chave: Extensão. Tecnologia. Sustentabilidade.
Entidade parceira: Comunidade em Geral
Município / Estado: Todo país / SE
Forma de Extensão: Evento
Complemento da Forma de Congresso
Extensão:
Período de realização: 23/10/2006 a 26/10/2006
Carga horária total da 24 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 1000
por esta atividade:
A atividade receberá algum Não
aporte financeiro?:
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: Selecione uma opção
Centro: Selecione uma opção
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 3331 8304
Email: eunice@reitoria.ufsc.br
Carga horária na atividade:
Número de Horas TOTAIS: 24 horas
Receberá remuneração nesta Não
atividade de extensão?
Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?
Alunos da UFSC envolvidos?
Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

No documents found

Outras Considerações

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=DBF4560329ADC6A7832571810064F954
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Parecer do Aprovado
Departamento:
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas: 0,00
Receitas: 0,00
Órgãos financiadores:
Saldo (se houver):
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=DBF4560329ADC6A7832571810064F954
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Formulário de Extensão

Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão  Res. Nº 03/CUn/09
Formulário de Tramitação e Registro

Text
Situação:Encerrado
Protocolo nº: 2006.0394

DOC 76
Título da Atividade: Organização da 58ª SBPC
Objetivos e metodologia:

Promover a participação da Universidade brasileira na definição das políticas públicas para o
desenvolvimento equilibrado da ciência, tecnologia e inovação no território nacional; Discutir
o desenvolvimento da pesquisa comprometida com a melhoria da qualidade de vida da
população e a inclusão social, objetivando o estabelecimento e consolidação de uma política
de pesquisa que atue sob essa diretriz;  Estimular a transdisciplinaridade nos estudos da
natureza e da sociedade:  Conscientizar os cidadãos para a importância dos temas tratados
no processo de desenvolvimento da sociedade;  Estimular o engajamento dos estudantes do
ensino fundamental, médio e superior em atividades científicas;  Divulgar os trabalhos de
iniciação científica; Oportunizar o encontro de cientistas, pesquisadores, técnicos, professores
e alunos de graduação e pósgraduação, com a finalidade de discutir temas de interesse da
ciência, da tecnologia e da inovação em nível regional, nacional e internacional.

Palavras chave: Ciência; Tecnologia; Inovação
Entidade parceira: Comunidade em geral
Município / Estado: Todo o Brasil / SC
Forma de Extensão: Evento
Complemento da Forma de Congresso
Extensão:
Período de realização: 01/03/2006 a 30/07/2006
Carga horária total da 48 horas
atividade:
Número de pessoas atingidas 15.000
por esta atividade:
A atividade receberá algum Não
aporte financeiro?:
Envolvidos nesta atividade de extensão
Coordenador
Nro do SIAPE: 1159876
Nome do Coordenador: EUNICE SUELI NODARI
CPF do Coordenador: 27949524049
Departamento: PRCEPROREITORIA DE CULTURA E EXTENSAO
Centro: PRCEPROREITORIA DE CULTURA E EXTENSAO
Regime de trabalho: DE
Fone de contato: 33318304
Email: eunice@reitoria.ufsc.br
Carga horária na atividade:
Número de Horas TOTAIS: 48 horas
Receberá remuneração nesta Não
atividade de extensão?
Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?
Alunos da UFSC envolvidos?
Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

No documents found
http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=BDF58109901B21A28325713900704644
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Formulário de Extensão

Outras Considerações
Participam desse Projeto o Professor João Carlos Souza (PRCE), a Professora Theresa Cristina de Lima Nogueira (PRPe), e o servidor
Mário Kobus (PROAF).

Parecer do Aprovado
Departamento:
Nº do Processo DAEx: 2006.0394
Data do registro: 05/03/2007
Nº do Processo UFSC:
Relatório financeiro e prestação de contas
Despesas:
Receitas:
Órgãos financiadores:
Saldo (se houver):
Destino do saldo (se houver):

http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce79030e832574d40043918d?OpenForm&ParentUNID=BDF58109901B21A28325713900704644
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DOC 77
English

Dados gerais

Formação

Atuação

Projetos

Produções

Inovação

Educação e Popularização de C & T

Eventos

Orientações

Bancas

Citações

+

Eunice Sueli Nodari
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq  Nível 2  CA HI  História
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5369872234760310
Última atualização do currículo em 03/11/2016

possui graduação em História pela Universidade de Passo Fundo (1976), mestrado em História  University of California  Davis (1992), doutorado em História
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1999) e PósDoutorado na Stanford University  EUA (20152016). Foi Presidente do Fórum de Pró
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras no período de maio de 2007 a junho de 2008. É professora Associado IV da Universidade Federal de
Santa Catarina, onde foi Diretora de Ensino de Graduação (20002004), PróReitora de Cultura e Extensão (20042008) e coordenadora do Programa de Pós
Graduação em História da UFSC (20102015). Orientadora de Mestrado e Doutorado no Programa de PósGraduação em História e no Programa de PósGraduação
Interdisciplinar em Ciências Humanas. Coordenadora do Programa de PósGraduação em História da UFSC de julho de 2010 a julho de 2015. Tem experiência na
área de História, com ênfase em História Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: História Ambiental, desastres ambientais, práticas socioculturais,
migrações, florestas, meio ambiente; natureza; biodiversidade. (Texto informado pelo autor)

Identificação
Nome
Eunice Sueli Nodari
Nome em citações bibliográficas
NODARI, E. S.;NODARI, Eunice Sueli;Nodari, Eunice

Endereço
Endereço Profissional
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História.
Campus Universitário  Trindade
Florianópolis
88010970  Florianópolis, SC  Brasil
Telefone: (48) 37219359
Fax: (48) 37219359
URL da Homepage: www.labimha.ufsc.br

Formação acadêmica/titulação
1995  1999
Doutorado em História (Conceito CAPES 5).
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil.
Título: A renegociação da etnicidade no Oeste de Santa Catarina  19171954, Ano de obtenção: 1999.
Orientador:
MARGARET MARCHIORI BAKOS.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavraschave: Etnicidade; práticas sócioculturais; Teutos; Migração; Italos; cidades.
Grande área: Ciências Humanas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História Moderna e Contemporânea.
Setores de atividade: Educação.
1989  1992
Mestrado em História.
University of California  Davis, UCD, Estados Unidos.
Título: GERMAN EMIGRATION TO BRAZIL IN THE NINETEENTH CENTURY: IMAGES AND REALITIES,Ano de Obtenção: 1992.
Orientador: WILLIAM W. HAGEN.
Palavraschave: Brasil; imigração alemã; Alemanha.
Grande área: Ciências Humanas
Setores de atividade: Educação.
1973  1976
Graduação em História.
Universidade de Passo Fundo, UPF, Brasil.

Pósdoutorado
2016

PósDoutorado.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Grande área: Ciências Humanas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: História.
Grande Área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História das Ciências.
2015  2016
PósDoutorado.
Stanford University, STANFORD, Estados Unidos.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Humanas

Atuação Profissional
Stanford University, STANFORD, Estados Unidos.
Vínculo institucional

2015  Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Royal Institute of Technology, KTH, Suécia.
Vínculo institucional

2014  Atual
Vínculo: participante de projeto, Enquadramento Funcional: participante de projeto, Carga horária: 3

Universidade Estadual do CentroOeste, UNICENTRO, Brasil.
Vínculo institucional

2014  Atual
Vínculo: Participante projeto Pesquisa, Enquadramento Funcional: Membro projeto pesquisa

Universidade Estadual de Londrina, UEL, Brasil.
Vínculo institucional

2013  Atual
Vínculo: pesquisador, Enquadramento Funcional: participante de projeto, Carga horária: 4

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Vínculo institucional

1993  Atual
Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Associado IV, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1992  1993
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: PROFESSOR SUBSTITUTO

Atividades

08/2014  Atual
Ensino, História, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução aos Estudos Históricos
03/2011  Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, ProReitoria de PósGraduação, .

Cargo ou função
membro do Comitê Assessor Permanente da PROPG.
07/2010  Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Programa de PósGraduação em História, .

Cargo ou função
Presidente da Comissão do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche.
04/2009  Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Programa de PósGraduação em História, CFH, .

Cargo ou função
Membro da Comissão de Bolsas e Gerência do Programa de PósGraduação em História.
03/2002  Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Lab. de Imigração, Migração e História Ambiental/Depto. História, .

Linhas de pesquisa
Migrações e construções sócioculturais e meio ambiente
História Ambiental
03/2001  Atual
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Migrações e Construções SócioCulturais
Seminário de Pesquisa  Mestrado e Doutorado
10/1999  Atual
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Orientação de Dissertação
07/2010  07/2015
Direção e administração, Programa de PósGraduação em História, CFH, .

Cargo ou função
Coordenadora do Programa de PósGraduação em História.
03/2014  07/2014
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Seminário da Linha Migrações, construções socioculturais e meio ambiente
03/2014  07/2014
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
HST 410028  História Ambiental: diálogos transdisciplinares

08/2013  12/2013
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
HST3493000 ? História do uso dos recursos naturais: interação homem/natureza
10/2013  10/2013
Conselhos, Comissões e Consultoria, Programa de PósGraduação em Psicologia, .

Cargo ou função
Membro externo da Comissão de recredenciamento de Docente Premanente.
03/2013  07/2013
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Seminário da Linha de Pesquisa Migrações, construções socioculturais e meio ambiente
08/2012  02/2013
Ensino, Museologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
História de Santa Catarina
03/2012  07/2012
Ensino, Programa de PósGraduação em História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Migrações, construções socioculturais e meio ambiente
03/2010  07/2012
Ensino, História, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
História Contemporânea II
08/2010  06/2012
Conselhos, Comissões e Consultoria, Câmara de PósGraduação da UFSC, .

Cargo ou função
Representante dos Coordenadores dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu do CFH.
02/2012  05/2012
Ensino, Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais em Assuntos Interdisciplinares: As Ciências Humanas e o estudo de Desastres Ambientais
02/2012  04/2012
Ensino, Curso de PósGraduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais em Assuntos Interdisciplinares  As ciências humanas e o estudo de desastres ambientais
03/2011  07/2011
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Seminário Especial da Linha Migrações, construções socioculturais e meioambiente
03/2010  07/2010
Ensino, História, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Ensino: História e Meio Ambiente
03/2010  07/2010
Ensino, Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Identidades e alteridades
03/2009  07/2010
Direção e administração, Programa de PósGraduação em História, .

Cargo ou função
subcoordenadora do curso de PósGraduação em História.
08/2009  12/2009
Ensino, História, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
História Contemporânea II
08/2009  12/2009
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
História do Uso dos Recursos Naturais
08/2008  07/2009
Ensino, História, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Ensino de História: História e Meio Ambiente
03/2009  06/2009
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Seminário Especial da Linha Migrações, Construções SócioCulturais e Meio Ambiente
08/2008  11/2008
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Migrações, construções socioculturais e meio ambiente
03/2008  06/2008
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Seminário Especial da Linha Migrações, Construções SócioCulturais e Meio Ambiente
06/2006  05/2008

Extensão universitária , PróReitoria de Cultura e Extensão, .

Atividade de extensão realizada
Coordenação do Programa Conexões de Saberes na UFSC  financiado pela SECAD/MEC.
05/2004  05/2008
Direção e administração, PróReitoria de Cultura e Extensão, .

Cargo ou função
Próreitora.
05/2004  05/2008
Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Universitário, .

Cargo ou função
Membro.
05/2004  05/2008
Conselhos, Comissões e Consultoria, Câmara de Extensão, .

Cargo ou função
Presidente.
05/2004  05/2008
Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Editorial da Editora da UFSC, .

Cargo ou função
Presidente.
08/2003  08/2004
Extensão universitária , Laboratório de Imigração e Migração  Departamento de História, .

Atividade de extensão realizada
SubProjeto: Trilhando Velhos e Novos Caminhos: A Trilha do Farol na História de Imbituba.
08/2002  08/2004
Extensão universitária , Laboratório de Imigração e Migração, .

Atividade de extensão realizada
Resgate da Memória históricocultural da Região a ser atingida pela Hidrelétrica de campos Novos.
04/2003  06/2004
Extensão universitária , PróReitoria de Cultura e Extensão, .

Atividade de extensão realizada
Práticas Culinárias e patrimonio Cultural no município de Praia Grande.
05/2000  05/2004
Direção e administração, PróReitoria de Ensino de Graduação  Departamento de Ensino de Graduação, .

Cargo ou função
Diretor de Unidade.
05/2000  05/2004
Outras atividades técnicocientíficas , PróReitoria de Ensino de Graduação, PróReitoria de Ensino de Graduação.

Atividade realizada

Atividade realizada
Presidente da Comissão de Avaliação de Ensino.
03/2001  03/2004
Ensino, História, Nível: PósGraduação

Disciplinas ministradas
Migrações, construções socioculturais e meio ambiente
02/2003  12/2003
Extensão universitária , PróReitoria de Cultura e Extensão, .

Atividade de extensão realizada
Projeto  PróExtensão : Práticas Culinárias e Pratrimonio Cultural em Praia Grande SC.
7/1999  07/2002
Outras atividades técnicocientíficas , Conselho Editorial da Revista Brasileira de História, Conselho Editorial da Revista Brasileira de História.

Atividade realizada
Membro do Conselho Editorial.
9/1999  12/2001
Outras atividades técnicocientíficas , Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Filosofia e Ciências Humanas.

Atividade realizada
Presidente do Conselho Editorial da Revista Fronteiras  Departamento de História.
11/2000  10/2001
Outras atividades técnicocientíficas , PróReitoria de Ensino de Graduação, PróReitoria de Ensino de Graduação.

Atividade realizada
Presidente da Comissão Institucional de Atribuição da Gratificação de Estímulo à Docência.
11/2000  10/2001
Conselhos, Comissões e Consultoria, Gabinete do Reitor, .

Cargo ou função
Presidente da Comissão Institucional de Atribuição da GED  CIAG da UFSC.
07/2000  12/2000
Extensão universitária , PróReitoria de Ensino de Graduação, .

Atividade de extensão realizada
I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensâo da UFSC  Organização e Coordenação (aconteceu de 5 a 9 de novembro.
7/1999  5/2000
Direção e administração, Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Coordenadoria do Seviço de Normatização.

Cargo ou função
Coordenadora do Serviço de Normatização  PRPG.
9/1993  07/1995
Ensino,

Disciplinas ministradas
História Contemporânea
História do Brasil
História Econõmica Geral
História Moderna
Prática da Pesquisa Histórica
Teoria e Metodologia da História I

Forum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, FORPROEX, Brasil.
Vínculo institucional

2008  2011
Vínculo: Assessora do FORPROEX, Enquadramento Funcional: Assessora

Vínculo institucional

2007  2008
Vínculo: Presidente, Enquadramento Funcional: Presidente

Linhas de pesquisa
1.
Migrações e construções sócioculturais e meio ambiente

Objetivo: Discutir as interpretações e analisar as recriações sócioculturais dos imigrantes, quando do seu estabelecimento em território brasileiro. Procura analisar a relação do imigrante com o
novo meio, sua dimensão natural (ecológica), social, cultural, econômica e política, na construção de sua identidade em terras brasileiras. Também analisa a questão das migrações internas e a
constituição de novas fronteiras..
2.
História Ambiental

Objetivo: Procura analisar as diferentes formas de interação dos homens com o ambiente circundante levando em conta que essas escolhas se ramificam não somente pela comunidade
humana, mas também pelo ecossistema maior. Visa discutir os grandes eixos temáticos da história ambiental levando em conta o ambiente como fator ativo visto que as pessoas organizam
suas vidas, mas também envolvem reorganizações fundamentais na região nos grupos das plantas, dos animais e dos minerais..
Grande área: Ciências Humanas
Palavraschave: história ambiental; história e natureza.

Projetos de pesquisa
2016  Atual
Dos vinhedos familiares às grandes empresas: a reconfiguração de paisagens no Brasil através da Vitivinicultura

Descrição: O presente projeto se insere no conjunto de estudos que vêm sendo realizados pelo Grupo de Pesquisa, cadastrado no CNPq, Laboratório de Imigração, Migração e Historia
Ambiental da UFSC http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1600952320990251, sob a coordenação da professora Eunice Nodari, assim como do Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA)
na Universidade Stanford, California, EUA, sob a direção do professor Zephyr Frank http://cesta.stanford.edu/ . O objetivo da presente pesquisa é investigar e comparar o processo histórico da
transformação e reconfiguração das paisagens florestais em diferentes regiões do Brasil com a introdução da fruticultura, mais especificamente a vinicultura. No sul do Brasil um conjunto de
mudanças aconteceram, principalmente, com o estabelecimento de migrantes europeus e descendentes. As transformações ocorreram desde a metade do século XIX até o presente com a
substituição gradual das florestas nativas pela agricultura, pecuária, por centros urbanos, plantações de árvores exóticas como o pinus e o eucalyptus e pela fruticultura, sendo que nessa última
se destaca a vinicultura que é o objeto da presente pesquisa. Para atingir os objetivos propostos estaremos utilizando as metodologias disponíveis na História Ambiental e da História Espacial
(SIG). Uma análise do processo de transformação e reconfiguração dessas paisagens auxiliará na compreensão da importância socioambiental e econômica da vinicultura nas regiões onde ela
foi introduzida e, principalmente como o meio ambiente foi afetado e alterado..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Marlon Brandt  Integrante / Paulo Afonso Zarth  Integrante / Marcos Gerhardt  Integrante / João Klug  Integrante / Samira Peruchi Moretto 
Integrante / Angela Bernardete Lima  Integrante / Zenildo Bodnar  Integrante / Zephyr Frank  Integrante / Frederico Santos Soares de Freitas  Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.Número de orientações: 4
2015  2016
Domesticando Paisagens na América Meridional

Descrição: RESUMO: O objetivo da pesquisa é investigar/comparar o processo histórico das transformações das paisagens do Sul do Brasil e da Província de Misiones na Argentina ocorridas com
o estabelecimento de migrantes europeus e descendentes. As transformações ocorreram desde a metade do século XIX até o presente com a substituição das florestas nativas pela
vitivinicultura, pomicultura, plantações de pinus e eucalyptus e estão articuladas usando as metodologias da História Ambiental e da História Espacial..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Zephyr Frank  Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1
2014  2016
Os processos de desagregação dos Faxinais Porto Soares, Rio Azul dos Soares e Rio Azul de Cima (Rio Azul/PR): 19702011: terra, território e territorialidade.

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Ancelmo Schörner em 22/12/2014.

Descrição: Este projeto visa a elaboração de um estudo a respeito dos processos de desarticulação e desagregação dos Faxinais Porto Soares, Rio azul de Cima e Rio azul dos Soares, todos no
Município de Rio Azul (PR). Chamase Faxinal a um modo de ocupação das terras, em comum, para a criação de animais, existente na região sul do Brasil, e que se tem qualificado como
manifestação cultural pertencente à categoria dos povos tradicionais. Desde os anos 1970 os Faxinais do Paraná veem sofrendo um processo de desagregação, a ponto de alguns deles
desaparecerem, modificando esse território, aqui entendido como mediação espacial das relações do poder em suas múltiplas escalas e dimensões. Essa transformação começa com as cercas,
elementos vitais para a sua manutenção. Este projeto se insere em pesquisas que estamos desenvolvendo em Faxinais de Rio Azul (PR) que nos anos 1970 começaram passar por um processo
de desestruturação e, posteriormente, de desagregação, a ponto de deixarem de existir com pelo menos duas de suas principais características: as terras de plantar e o criador comum. Nessa
pesquisa objetivamos estudar os processos de desagregação de três Faxinais: Porto Soares, também conhecido como Faxinal Santa Cruz, cuja desestruturação começou em meados da década
de 1970, sendo mantido, contudo, o criador comum para criações altas (cavalos, bois e vacas); o Faxinal Rio Azul de Cima (Família Duda), que teve sua desestruturação iniciada em 1979.
Contudo, 04 famílias (Duda, Ahles, Meira e Valenga) decidiram manter o Faxinal em uma área de 45 alqueires. Essa situação durou até 1998, quando apenas os Duda (três famílias) resolveram
mantêlo em 17 alqueires de terra, sendo que as terras de lavoura ficam fora, a 3 kms do criador comum; Faxinal Rio Azul dos Soares, onde o processo de desagregação teve início na década
de 1970, sendo que o criador comunitário acabou em 2011, quando foram retirados os mataburros e as cercas começaram a serem desmanchadas. Nos três casos os principais antagonistas
são os fazendeiros e agricultores (faxinalenses capitalizados), que plantam soja e fumo, e os plantadores de pinus e eucalipto. Acrescentase, ainda, os chacareiros que têm terras na margem
do Rio Pontiga como antagonista dos faxinalenses do Faxinal Porto Soares. Essa situação levou, neste e em outros casos, à passagem de uma sociologia das cercas, conjunto de normas de
organização dentro do Faxinal e que se baseia nos princípios comunitários de direitos e de obrigações válidos para todos os moradores, para um regime de cercas, cujas principais características
são a apropriação individual dos recursos naturais (bebedouros, nascentes), a presença de um proprietário e a necessidade de ordens (autorização) para andar pelas terras. Nesses Faxinais os
grandes lances de cerca de frechame (madeira trançada entre dois palanques, geralmente de imbuía, ou de tronqueira prancha de imbuia cavada no meio em forma de retângulo e onde vão ser
colocados os pedaços de pinheiro), de palanques em pé e de pranchas em pé, cercas com costaneiras de pinheiro e com varas de taquara, cercas com costaneiras de pinheiro e com até 4 fios
de arame farpado), começaram a desaparecer no final de década de 1970. As novas cercas (cercas com palanques de pinus tratado ou de concreto com 8 ou 10 fios de arrame, seja farpado ou
liso, cercas elétricas) construídas pelos fazendeiros, faxinalenses capitalizados e migrantes, principalmente catarinenses, cujo primeiro significado é de identificação e de relação com um
proprietário e com a privatização dos recursos naturais, e que estabelecem diversos tipos de restrições, sejam às pessoas, sejam aos animais, levando, no limite, à desagregação dos Faxinais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Integrante / Samira Peruchi Moretto  Integrante / Ancelmo Schorner  Coordenador / Helio Sochodolak  Integrante / JOSÉ ADILÇON CAMPIGOTO 
Integrante / ANTONIO HILARIO AQUILERA URQUIZA  Integrante.
2014  2015
Towards 'just sustainability'  Grassroots initiatives to merge social and environmental justice

Descrição: É um projeto internacional que envolve pesquisadores de vários países sob a coordenação de pesquisadores do KTH  Royal Institute of Technology e financiado pelo International
Social Science Council  ISSC. Tem como objetivo trabalhar com pesquisa e extensão envolvendo diferentes movimentos sociais, no caso do Brasil estará atuando com o Movimento dos
Atingidos pelas Barragens  MAB e Movimento dos Pequenos Agricultores  MPA..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Integrante / Rubens O. Nodari  Integrante / João Klug  Integrante / Marco Armiero  Coordenador / Stefania Barca  Integrante.
Financiador(es): International Social Science Council  Auxílio financeiro.
2013  2015
As delimitações espaciais na pesquisa em História Ambiental

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Integrante / Ely Bergo de Carvalho  Integrante / Jó Klanovicz  Integrante / José Augusto Pádua  Integrante / Rogerio Ribeiro de Oliveira  Integrante / Haruf
Salmen Espindola  Integrante / DRUMMOND, J. A. L  Integrante / Gilmar Arruda  Coordenador / Dora Shellard Correa  Integrante / Alessandra Izabel de Carvalho  Integrante.
Financiador(es): (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.
2013  Atual
As Florestas com Araucárias no Cone Sul e a alteração das paisagens

Descrição: O projeto visa investigar o processo histórico de transformação das paisagens ocorridas nas áreas de Florestas com Araucárias no Cone Sul (Estados do Sul do Brasil e na Província
de Misiones na Argentina) que foram ocupadas por imigrantes europeus e seus descendentes a partir de 1870. O enfoque está centrado nas Florestas com Araucárias no Cone Sul, áreas
inseridas no bioma Mata Atlântica, e cujo processo de colonização foi semelhante. Grande parte das áreas que estamos propondo pesquisar, no século XIX e parte do século XX, ainda estava
cobertas por duas florestas: a Floresta Estacional Decidual (FED) e a Floresta Ombrófila Mista (FOM) ou Floresta com Araucárias. A História Ambiental nos permite ousar e ultrapassar fronteiras
que, afinal, são fluídas e são traçadas pelos humanos que assim as veem; já os demais seres que a História Ambiental se propõe a estudar não observam estas barreiras. Escrever uma história
das alterações antrópicas da paisagem implica avaliar os efeitos dos grupos adventícios num bioma hospedeiro. Assim, a introdução de plantas exóticas, de animais, a transformação de áreas
florestais em áreas de agricultura intensiva ou em campos de pastagens e, por conseguinte, a redução da biodiversidade permite compreender melhor a amplitude das ações (in)voluntárias dos
colonizadores..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Jó Klanovicz  Integrante / Esther Mayara Zamboni Rossi  Integrante / Paulo Afonso Zarth  Integrante / Marcos Gerhardt  Integrante / João
Klug  Integrante / Alfredo Ricardo Silva Lopes  Integrante / Samira Peruchi Moretto  Integrante / Luis Guilherme Fagundes  Integrante / Miguel Mundstock Xavier de Carvalho  Integrante /
Angela Bernardete Lima  Integrante / Antonio Jose Alves de Oliveira  Integrante / Aline Gabriela Klauck  Integrante.
Financiador(es): (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 17 / Número de orientações: 13
2012  Atual
Uso e Abuso de Agrotóxicos em Santa Catarina na perspectiva da História Ambiental

Descrição: Existem diferentes estudos sobre agrotóxicos nos seus reflexos nocivos à saúde humana, na sua utilização na agricultura, seus efeitos negativos no meio ambiente, entre outros.
Entretanto na área da Historia Ambiental este tema não foi abordado ainda de forma analítica e crítica em Santa Catarina, a não ser no trabalho de conclusão de curso História de Miguel
Mundstock Xavier de Carvalho, 2004. Uma das principais premissas da História Ambiental é aprofundar o entendimento de como ?os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo
seu ambiental natural e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados (WORSTER, 1991). Na presente pesquisa a maior atenção será dada ao segundo aspecto,
aliado a saúde humana, devido ao avanço na detecção das intoxicações causadas por agrotóxicos. A discussão do uso de agrotóxicos em Santa Catarina está ligada diretamente à história da
extensão rural e as suas instituições. Estamos propondo esta pesquisa, pois temos ciência de que temas como estes precisam ser devidamente aprofundados e devidamente divulgados, tendo
em vista que afetam não somente o meio ambiente mas também a saúde humana. A importância do estudo se justifica, porque propicia maior entendimento das conseqüências das
intoxicações para os humanos e o meio ambiente. Por exemplo temos dados que mostram que o uso de agrotóxicos no Estado se intensificou a partir de 1970 e que, paralelamente, houve um
incremento no número de intoxicações (133 em 1986; 1101 em 2008) e de óbitos (7 em 1986; 19 em 2008) causados por agrotóxicos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (2) .

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (2) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Miguel M. X. Carvalho  Integrante / Rubens O. Nodari  Integrante / João Klug  Integrante / Alfredo Ricardo Silva Lopes  Integrante / Samira
Peruchi Moretto  Integrante / Jovenson Carlos Casagrande  Integrante.
Número de orientações: 4
2011  2015
Modernidade, o meioambiente e novas noções sobre lixo e pureza CAPESNUFFIC entre a Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC), Brasil, e VU University Amsterdam,
Amsterdam, Holanda

Descrição: O objetivo geral da pesquisa é o de realizar um estudo comparativo dos modos como classes média e de baixa renda produzem e processam o lixo, e como isto reflete em suas
interações com o meio ambiente. A questão sobre em que extensão (ou sob quais condições) pessoas são capazes de agir e usar seus conhecimentos sobre uma ecologia problemática é
relevante para todas as sociedades do passado e do presente (Diamond 2005; Ponting 1992). Consideraremos atitudes e comportamentos de indivíduos em contextos sociais e políticos da
sociedade, adotando uma perspectiva ecologica da política (Peet et al. 2011; Robbins 2004). Este projeto pretende estudar estes problemas em três países com diferentes graus de
desenvolvimento socioeconômico (medido pelo GDP per capita): Brasil, Holanda e Indonésia. O projeto vai comparar estas três sociedades fazendo diversos estudos de casos e reunindo todos
em um trabalho comparativo..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Integrante / Carmen Silvia Rial  Coordenador / Freek Colombijn  Integrante / Maria Elisabeth Goidanich  Integrante / Viviane Kraieski  Integrante / Rafael
Devos  Integrante / Barbara Arisi  Integrante / Marcos Alexandre Albuquerque  Integrante / Mattijs van de Port  Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  Cooperação.
2011  Atual
Desastres Ambientais e políticas públicas em Santa Catarina sob o viés da História Ambiental

Descrição: Em Santa Catarina, apesar dos inúmeros desastres naturais que têm atingido o Estado, historicamente eles têm sido tratados como fenômenos independentes, sem grandes
correlações. Este projeto tem como objetivo principal discutir e analisar os diferentes desastres naturais, com especial atenção às enchentes, aos deslizamentos e enxurradas, às estiagens, aos
vendavais (aparecem constantemente em relatos) aos ciclones extratropicais e aos tornados, ocorridos no Estado no século XIX, XX e início do século XXI, culminando com o evento que trouxe,
novamente Santa Catarina para a mídia nacional, os deslizamentos de terra e as enchentes de novembro de 2008. De modo geral, os desastres naturais são determinados a partir da relação
entre o homem e a natureza. Em outras palavras, desastres naturais resultam das tentativas humanas em dominar a natureza  que, em sua maioria, acabam derrotadas. Além do que, quando
não são aplicadas medidas para a redução dos efeitos dos desastres, a tendência é aumentar a intensidade, a magnitude e a freqüência dos impactos. Assim, grande parte da história da
humanidade foi influenciada pela ocorrência de desastres naturais, principalmente os de grande magnitude. Nas últimas décadas, o número de registros de desastres naturais em várias partes
do mundo vem aumentando consideravelmente. E em Santa Catarina a situação não é diferente. Isto se deve, principalmente, ao aumento da população, à ocupação desordenada e ao intenso
processo de urbanização e industrialização. Dentre os principais fatores que contribuem para desencadear estes desastres nas áreas urbanas destacamse a impermeabilização do solo, o
adensamento das construções, a conservação de calor e a poluição do ar. Enquanto que nas áreas rurais, destacamse a compactação dos solos, o assoreamento dos rios, os desmatamentos e
as queimadas. Objetivos 1.Fazer um levantamento dos desastres ambientais mais marcantes no período, utilizando diferentes fontes; 2.Analisar os discursos govern.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Alfredo Ricardo Silva Lopes  Integrante / Júlia Silvia Guivant  Integrante / Luiz Fernando Scheibe  Integrante / Carmen Silvia Rial  Integrante
/ Marcos Aurelio Espíndola  Integrante / Luis Guilherme Fagundes  Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  Auxílio financeiro / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  Bolsa.
Número de produções C, T & A: 6 / Número de orientações: 3
2010  2012
A natureza dominada: ocupação e desmatamento no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina (18751970)

Descrição: A chegada dos imigrantes para as áreas de florestas do Rio Grande do Sul no século XIX e a migração de seus descendentes para o norte daquele Estado e o Oeste de Santa Catarina
representou modificações não somente na vida humana, mas também na flora e na fauna da região que são personagens de destaque do presente estudo. O objetivo deste projeto é investigar
o processo histórico das transformações ocorridas nas florestas do Rio Grande do Sul e do Oeste de Santa Catarina que foram ocupadas por imigrantes europeus e seus descendentes a partir
de 1875. O período a ser pesquisado vai até década de 1970 quando se esgotam praticamente todas as áreas florestais. Para compreender tal processo será preciso buscar as mais diferentes
fontes, muitas delas já conhecidas, mas não interpretadas com a abordagem da História Ambiental, que analisa a relação dos diferentes grupos sociais com o meio que o circunda. As leituras
teóricas farão parte da pesquisa assim como a análise das seguintes fontes: a documentação oficial (relatórios de governo; legislação estadual e municipal; os censos demográficos; relatórios
das companhias colonizadoras), os periódicos regionais, iconografias). Utilizaremos também a metodologia da história oral, para coletar as memórias deixadas por habitantes da região. O
estudo da transformação da paisagem no oeste catarinense e no Rio Grande do Sul mostrase social e academicamente relevante, uma vez que a região está recriando constantemente sua
identidade e a intervenção humana foi essencial na fragmentação e degradação dos ecossistemas..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (3) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Jó Klanovicz  Integrante / Marlon Brandt  Integrante / Esther Mayara Zamboni Rossi  Integrante / Samira Peruchi Moretto  Integrante /
Marcos Gerhardt  Integrante / João Klug  Integrante / Gil Karlos Ferri  Integrante / Tiago Felipe Valerio  Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Bolsa / Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina  Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 22 / Número de orientações: 9
2010  2012
Germânias Tropicais: as colônias alemãs e a modelagem antrópica das paisagens em biomas do Brasil e da África

Descrição: A imigração e a colonização alemã em áreas de florestas do Brasil meridional redundaram em modificações antrópicas da paisagem sulina. Na África, o colonialismo alemão também
imprimiu alterações em diversos biomas como as florestas do Togo e dos Camarões ou as savanas e os desertos da Namíbia. Tanto no Brasil meridional quanto na África, naturalistas alemães
produziram um conhecimento sobre a biodiversidade dos trópicos. Se essa biodiversidade era estudada por alguns, ela era também profundamente alterada pelos colonos e demais atores por
meio de atividades extrativistas, agrícolas, artesanais, comerciais e industriais.O objetivo deste projeto é investigar o processo histórico das transformações ocorridas em vários biomas onde
houve colônias alemães no Brasil meridional e na África. O período a ser pesquisado abarca desde os primeiros núcleos de colonização alemã no Sul do Brasil (1824 em São Leopoldo/RS e 1829
em São Pedro de Alcântara/SC) até o fim das colônias alemães na África durante a Primeira Guerra Mundial.Para compreender tal processo será preciso cotejar as mais diferentes fontes, muitas
delas já conhecidas dos historiadores, mas não interpretadas pela abordagem da história ambiental. Além da documentação oficial (relatórios da administração colonial; leis, decretos e
circulares; relatórios das companhias colonizadoras, etc.), há uma série de documentos (jornais, revistas, teses, fotografias, gravuras, cartas, memoriais, literatura, etc.) em língua alemã e
produzida nas colônias do sul do Brasil e da África, mas também na Alemanha. Esse corpus documental foi até agora pouco explorado para se escrever uma história das paisagens das
Germânias tropicais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (5) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Miguel M. X. Carvalho  Integrante / Márcio José Werle  Integrante / Marlon Brandt  Integrante / Esther Mayara Zamboni Rossi  Integrante /
Samira Peruchi Moretto  Integrante / Marcos Gerhardt  Integrante / João Klug  Integrante / Sílvio Marcus de Souza Correa  Integrante / Simoni Mendes  Integrante / Tiago Felipe Valerio 
Integrante / Jovenson Carlos Casagrande  Integrante / Rafael Fernando Pinho  Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 33 / Número de orientações: 7

2009  2012
Meio Ambiente e Saúde: o processo histórico do uso de agrotóxicos em Santa Catarina

Descrição: Existem diferentes estudos sobre agrotóxicos nos seus reflexos nocivos à saúde humana, na sua utilização na agricultura, seus efeitos negativos no meio ambiente, entre outros.
Entretanto na área da Historia Ambiental este tema não foi abordado ainda de forma analítica e crítica, a não ser no trabalho de conclusão de curso História de Miguel Mundstock Xavier de
Carvalho, 2004. Uma das principais premissas da História Ambiental é aprofundar o entendimento de como ?os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiental natural
e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados (WORSTER, 1991). Na presente pesquisa a maior atenção será dada ao segundo aspecto, aliado a saúde humana,
devido ao avanço na detecção das intoxicações causadas por agrotóxicos. A discussão do uso de agrotóxicos em Santa Catarina está ligada diretamente à história da extensão rural e as suas
instituições. Estamos propondo esta pesquisa, pois temos ciência de que temas como estes precisam ser devidamente aprofundados e devidamente divulgados, tendo em vista que afetam não
somente o meio ambiente mas também a saúde humana. A importância do estudo se justifica, porque propicia maior entendimento das conseqüências das intoxicações para os humanos e o
meio ambiente. Por exemplo temos dados que mostram que o uso de agrotóxicos no Estado se intensificou a partir de 1970 e que, paralelamente, houve um incremento no número de
intoxicações (133 em 1986; 1101 em 2008) e de óbitos (7 em 1986; 19 em 2008) causados por agrotóxicos..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (3) .
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Araucária: Símbolo de uma Era  o Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta

Descrição: O projeto tem como objetivo investigar o processo histórico de devastação das Florestas de Araucária (ombrófila mista) no Estado de Santa Catarina, desde o final do século XIX até
o presente, e identificar as medidas e/ou ações tomadas para a preservação ou não do restante das mesmas, com especial ênfase na região Oeste, onde estão localizados; o Parque Nacional
das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta. Escrever uma história de tais relações traz, inevitavelmente, ao palco principal um conjunto de personagens não humanos que, geralmente,
ocupam as margens da análise histórica isto quando elas estiverem realmente presentes. Desta forma esta pesquisa dedicase a avaliar as circunstâncias de mudanças de aspectos tais como: a
passagem de uma floresta densa para pequenos fragmentos, a introdução de plantações de subsistência, a transformação em campos de pastagens, além de outros elementos da paisagem das
áreas antes cobertas por matas com pinheiros e modificadas pela ação humana. A historia da devastação da Floresta Ombrófila Mista, tem fases distintas em Santa Catarina, assim como varia
de região para região, dependendo, especialmente, dos interesses em jogo. Tentativas por parte do governo federal através do Ministério do Meio Ambiente estão sendo feitas nos últimos anos
para conservar o pouco que resta desta floresta. Uma destas medidas foi a criação, através de decreto do Presidente da República datado de 19 de outubro de 2005 do Parque Nacional das
Araucárias, nos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, com uma área de 12.841 hectares e a Estação Ecológica da Mata Preta, no município de Abelardo Luz, com uma área de 6.563
hectares, como unidades de conservação. Ambas ficam localizadas no oeste de Santa Catarina e passaram pelo mesmo processo de colonização que aconteceu em toda a região. Não compete
ao historiador simplesmente apontar os culpados e, sim, investigar as causas e as conseqüências que fizeram com que certas ações fossem tomadas em detr.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Miguel M. X. Carvalho  Integrante / Jó Klanovicz  Integrante / Samira Peruchi Moretto  Integrante / Esther Mayara Zamboni Rossi 
Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 9 / Número de orientações: 3
2003  2010
Araucária: símbolo de uma Era

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (2) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Ely Bergo de Carvalho  Integrante / Miguel M. X. Carvalho  Integrante / Jó Klanovicz  Integrante / Susana Cesco  Integrante / Cristiane
Fortkamp  Integrante / Samira Peruchi Moretto  Integrante / Jackson Alexsandro Peres  Integrante.
Número de produções C, T & A: 28 / Número de orientações: 10
2002  2004
A transformação do meioambiente com a introdução dos pomares de macieira na regiao de FraiburgoSC (19702000)  Projeto finaciado pela FUNCITEC

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Jó Klanovicz  Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina  Auxílio financeiro.
2001  2003
A machado, fogo e motoserra: a história da devastação das florestas do Oeste de Santa Catarina  financiamento CNPq

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / Eduardo Guilherme de Moura Paegle  Integrante / Miguel M. X. Carvalho  Integrante / Susana Cesco  Integrante / Márcio José Werle 
Integrante / Cristina Dallanora  Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 1

Projetos de extensão
2002  2004
Mosaico de Identidades: uma história das práticas sócioculturais e econômicas em Campos Novos, Abdon Batista, Anita Garibaldi e Celso Ramos

Mosaico de Identidades: uma história das práticas sócioculturais e econômicas em Campos Novos, Abdon Batista, Anita Garibaldi e Celso Ramos

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Eunice Sueli Nodari  Coordenador / João Klug  Integrante / Valberto Dirksen  Integrante / Jó Klanovicz  Integrante / Paulo Pinheiro Machado  Integrante / Márcio José Werle 
Integrante / Cristina Dallanora  Integrante / Mariana Klug  Integrante / Cristiane Fortkamp  Integrante / Gustavo Marangoni Costa  Integrante / Murielle S.B. Benthien  Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal de Santa Catarina  Não informado / ENERCAN Campos Novos Energia S.A  Auxílio financeiro.

Membro de corpo editorial
2010  2012
Periódico: INTERthesis (Florianópolis)
2010  Atual
Periódico: Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)
2008  2013
Periódico: CONSELHO EDITORIAL DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFSC
2005  Atual
Periódico: Evidência (Videira)
2004  2008
Periódico: Editora da UFSC
2009  Atual
Periódico: Esboços (UFSC)
2001  2002
Periódico: Esboços (UFSC)
2000  2006
Periódico: Fronteiras (Florianópolis)
1999  2001
Periódico: Revista Brasileira de História

Membro de comitê de assessoramento
2008  2012
Agência de fomento: (FBB)Fundação Banco do Brasil

Revisor de periódico
2009  Atual
Periódico: Esboços (UFSC)
2011  Atual
Periódico: Revista Brasileira de Agroecologia
2011  Atual
Periódico: Revista Katálysis (Impresso)
2011  Atual
Periódico: História Unisinos
2011  Atual
Periódico: Estudos Históricos (Rio de Janeiro)
2011  Atual
Periódico: Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Sa
2011  Atual

Periódico: Revista Estudos Feministas (UFSC. Impresso)
2012  Atual
Periódico: Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Sociedade
2013  Atual
Periódico: Varia História (UFMG. Impresso)
2013  Atual
Periódico: Topoi (Rio de Janeiro)
2013  Atual
Periódico: Ambiente e Sociedade (Campinas)
2013  Atual
Periódico: História Oral (Rio de Janeiro)
2013  Atual
Periódico: Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos
2015  Atual
Periódico: História, Ciências, SaúdeManguinhos (Impresso)
2015  Atual
Periódico: Revista História e Economia

Revisor de projeto de fomento
2013  Atual
Agência de fomento: Fundação Araucária: Apoio do Des. Científico e Tecnológico do Paraná
2011  Atual
Agência de fomento: (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
2010  Atual
Agência de fomento: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2010  Atual
Agência de fomento: (FAPESC) Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catari
2010  2010
Agência de fomento: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2006  2008
Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Áreas de atuação
1.
Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História Ambiental.
2.
Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História Moderna e Contemporânea.
3.
Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História do Brasil/Especialidade: História do Brasil República.
4.
Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História das Ciências.
5.
Grande área: Outros / Área: Ciências Ambientais.

6.
Grande área: Outros / Área: Ciências Ambientais / Subárea: Interdisciplinar.

Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Alemão
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem.
Italiano
Compreende PoucoLê Pouco.

Produções
Produção bibliográfica

Citações
SciELO
Total de trabalhos:1Total de citações:1
Carvalho, Ely B; Nodari, E.S. Data: 03/10/2012
SCOPUS
Total de trabalhos:1Total de citações:1
Carvalho, Ely B; Nodari, E.S. Data: 01/07/2010

Artigos completos publicados em periódicos
Ordenar por
Ordem Cronológica

1.
NODARI, E. S.; LOPES, A. R. S. ; MORETTO, S. P. . Interview with Professor J. Donald Hughes. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), v. 4, p. 311320, 2015.

2.
NODARI, E. S.. Florestas em Territórios de Fronteira: Sul do Brasil e Misiones na Argentina. Revista de História Regional, v. 20, p. 300316, 2015.

3.
PAULA, S. M. ; NODARI, E. S. ; ESPINDOLA, M. A. . O crescimento urbano e as enchentes em Blumenau (SC). Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, v. 8, p. 201212, 2014.

4.
MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . A Introdução e os Usos da Feijoa ou Goiabeira Serrana (Acca sellowiana): A perspectiva da história ambiental. Fronteiras: journal of
social, technological and environmental science, v. 3, p. 6779, 2014.

5.
LOPES, A. R. S. ; ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . Uma análise histórica e ambiental do desplacamento da ?pedra? do Morro da Mariquinha  Florianópolis (SC). Revista LatinoAmericana
de História, v. 2, p. 94114, 2013.

6.
NODARI, Eunice Sueli. Florestas com Araucárias no Oeste de Santa Catarina entre encantos e desmatamentos. Revista História Catarina, v. VII, p. 2531, 2013.

7.
ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO ; NODARI, Eunice Sueli . Enchentes inesperadas? vulnerabilidades e políticas públicas em Rio do Sul  SC, Brasil. Esboços (UFSC), v. 20, p. 934, 2013.

8.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. ; LOPES, A. R. S. . Situação pósdesastre de 2008 no complexo do Morro do Baú, Ilhota  Vale do Itajaí: a (re)produção social do risco. Cescontexto, v. 1, p.
440463, 2013.

9.
MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . ?Cultivar para manter?: a domesticação da feijoa no sul do Brasil. Cescontexto, v. 01, p. 329343, 2013.

10.
NODARI, E. S.. Em busca da preservação das florestas com araucárias: Unidades de Conservação integral no Estado de Santa Catarina (séculos XX e XXI). Cescontexto, v. 1, p. 233259, 2013.

11.
NODARI, E. S.; KLANOVICZ, J. ; ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO . Apresentação. Esboços (UFSC), v. 20, p. 18, 2013.
Citações:

1

12.
NODARI, Eunice Sueli. Unidades de Conservação de Proteção Integral: solução para a preservação? Floresta com Araucárias em Santa Catarina. Esboços (UFSC), v. 18, p. 96117,
2012.

13.
LOPES, A. R. S. ; NODARI, E. S. . ?O que é da natureza não se mexe?: memória e degradação ambiental na Lagoa de Sombrio‑SC (1960‑2010). História Oral (Rio de Janeiro), v. 15, p. 303
330, 2012.

14.
Brandt, Marlon ; Nodari, Eunice . Comunidades tradicionais da Floresta de Araucária de Santa Catarina: territorialidade e memória. História Unisinos, v. 15, p. 8090, 2011.
Citações:

2

15.
KLANOVICZ, Jó ; NODARI, E. S. . Discursos técnicos sobre a produção de maçãs no Sul do Brasil. INTERthesis (Florianópolis), v. 7, p. 117144, 2010.

16.
MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. . A Preservação da Mata Preta no Oeste De Santa Catarina e a Criação das Unidades de Conservação. Revista Tempos Acadêmicos, v. 6, p. 112, 2010.

17.
NODARI, E. S.. Um olhar sobre o Oeste de Santa Catarina sob o viés da História Ambiental. História. Debates e Tendências (Passo Fundo), v. 9, p. 134148, 2009.

18.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Avanço do uso de agrotóxicos e das intoxicações humanas em Santa Catarina. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 4, p. 27622766,
2009.

19.
NODARI, E. S.. A dor do esquecimento: as marcas da Ditadura Vargas no Oeste de Santa Catarina. História Oral (Rio de Janeiro), v. 12, p. 157176, 2009.

20.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . As origens da industria madeireira e do desmatamento da floresta de araucaria no Medio Vale do Iguacu (18841920). Cadernos do CEOM
(Unochapecó), v. 21, p. 6382, 2009.

21.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . As origens da indústria madeireira e do desmatamento da floresta de araucária no Médio Vale do Iguaçu (18841920). Cadernos do CEOM (UNOESC), v.
29, p. 6382, 2008.

22.
CARVALHO, Ely Bergo de. ; NODARI, E. S. . A CIVILIZAÇÃO E A BARBÁRIE NOS JORNAIS: O imaginário do verde em cidades de fronteira agrícola no Paraná(1954/2000). Fênix (UFU. Online),
v. 5, p. 119, 2008.

23.
BRAVIANO, G. ; NODARI, E. S. . Atuação do Programa Conexões de Saberes da UFSC na comunidade da Serrinha. Expressa Extensão (UFPel), v. 12, p. 19, 2007.

24.
CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . A percepção na transformação da paisagem: os agricultores no desflorestamento de Engenheiro Beltrão  Paraná, 19481970. História (UNESP.
Impresso) (Cessou em 2004), v. 26, p. 269287, 2007.

25.
CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . Sombras do passado, projetos do futuro: apropriação e representação da floresta da modernização antidialógica da Agricultura, Engenheiro Beltrão,
19702000. Revista História Hoje, v. 4, p. 1 n. 231, 2006.

26.
SOUZA, J. C. ; NODARI, E. S. ; BRAVIANO, G. ; BORTOLINI, Maristela . O Projeto Rondon como atividade de extensão e como fator de inclusão social. Expressa Extensão (UFPel), v. 10, p.
132144, 2005.

132144, 2005.

27.
Klanovicz, Jó ; NODARI, E. S. . Quando a natureza é transformada: paisagem de pomares de macieira em Fraiburgo/SC sob o olhar da História Ambiental na segunda metade da década de
1980. Evidência (UNOESC), v. 5, p. 281292, 2005.

28.
SCHORNER, A. ; NODARI, E. S. . Morro da Boa Vista: segregação social e exclusão territorial. Fronteiras (Florianópolis), Florianópolis, v. 1, p. 113128, 2004.

29.
BRAVIANO, G. ; NODARI, E. S. ; SOUZA, J. C. . Revista Eletrônica Extensio. Expressa Extensão (UFPel), v. 9, p. 130142, 2004.

30.
RUSCHEL, A.r ; NODARI, E. S. ; GUERRA, M. P. ; NODARI, R. O. . Evolução do uso e valorização das espécies madeiráveis da Floresta Estacional Decidual do AltoUruguai. Ciência Florestal
(UFSM. Impresso)
, Santa Maria  RS, v. 13, n.1, p. 153166, 2003.
Citações:

1

31.
NODARI, E. S.. Persuadir para migrar: a atuação das companhias colonizadoras. Esboços (UFSC), Chapecó, v. 10, p. 2951, 2002.

32.
NODARI, E. S.; VIEIRA, A. S. . O Oeste de Santa Catarina: a renegociação das fronteiras étnicas. Fronteiras (Florianópolis), Florianópolis, v. 9, p. 2950, 2001.

33.
NODARI, E. S.; SERPA, E. C. ; MERGENER, F. ; DELLPRA NETTO, . Laguna e Lages: Reformulação das Condutas e Sociabilidades na Primeira República. Fronteiras (Florianópolis), v. 3, p. 714,
1995.

Livros publicados/organizados ou edições
1.
NODARI, E. S.; ESPINDOLA, M. A. (Org.) ; LOPES, A. R. S. (Org.) . Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1. ed. São Leopoldo  RS: Oikos, 2015.
2.
NODARI, E. S.; MORETTO, Samira P. (Org.) ; Brandt, Marlon (Org.) ; SILVEIRA, T. (Org.) . Anais do 3 Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações.. 2. ed. Florianopolis:
LABIMHA/UFSC, 2014. v. 1. 150p .
3.
MORETTO, Samira P. (Org.) ; NODARI, E. S. (Org.) . Revista Fronteiras: Dossiê de História Ambiental e Migrações. 23. ed. Florianopolis: ANPUHSC, 2014. v. 1. 240p .
4.
NODARI, Eunice Sueli; CORREA, S. M. S. (Org.) . Migrações e Natureza. 1. ed. São Leopoldo: Oikos Editora, 2013. v. 1. 216p .
5.
Nodari, Eunice; KLUG, João (Org.) . História Ambiental e Migrações. 1. ed. São Leopoldo: Oikos Editora, 2012. v. 1. 202p .
6.
NODARI, Eunice Sueli; MORETTO, Samira P. (Org.) ; GERHARDT, Marcos (Org.) ; BRANDT, M. (Org.) . Anais 2. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. 1. ed. Florianopolis:
PPGH  UFSC, 2012. v. 1.
7.
NODARI, E. S.; CORREA, S. M. S. (Org.) . Revista Esboços n.25  Dossie História Ambiental e Migraçoes. Florianopolis: , 2011. v. 1.
8.
NODARI, E. S.; GUIVANT, J. S. (Org.) . Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis  Dossiê: a Interdisciplinaridade nos estudos de Sociedade e Meio Ambiente. Florianopolis: PPGICH,
2010. v. 1. 144p .
9.
NODARI, E. S.; GERHARDT, Marcos (Org.) ; MORETTO, S.P. (Org.) . Anais do Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. Florianópolis: Programa de Pósgraduação em História,
2010.
10.
NODARI, E. S.; GERHARDT, Marcos (Org.) . Revista Esboços nº 24  Minidossiê Pluralidades. 24. ed. Florianópolis: Programa de PósGraduação em História UFSC, 2010.
11.
NODARI, E. S.. Etnicidades Renegociadas: práticas socioculturais no Oeste de Santa Catarina. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009. 222p .
12.

12.
NODARI, E. S.; LIMA FILHO, H. E. R. (Org.) . Revista Esboços nº 21  Minidossiê Memória e História Oral. Florianópolis: Programa de PósGraduação em História UFSC, 2009. v. 1. 227p .
13.
KLANOVICZ, Jó ; NODARI, E. S. . Das Araucárias às Macieiras: transformações da paisagem em Fraiburgo  Santa Catarina. Florianópolis: Ed. Insular, 2005. v. 1. 104p .
14.
BRIGHTWELL, M. G. L. (Org.) ; NODARI, E. S. (Org.) ; João Klug (Org.) . Saberes e sabores de Praia Grande: práticas alimentares, memória e história. Florianópolis: Imprensa Universitária,
2005. v. 1. 107p .
15.
NODARI, E. S.; SILVA, Denise. G. V. (Org.) ; ABREU, Francisco A. M. (Org.) ; ALVES, Joi C. (Org.) ; BERTI, V. (Org.) . 3a. Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2003. v. 1. 740p .
16.
NODARI, E. S.; Rossana Pacheco da Costa Proença (Org.) . I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensâo da UFSC, Anais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001. v. 1. 772p .
17.
NODARI, E. S.. Projeto Cartilha Didática  Caminha Brasil UFSC/Brasil 500 Anos. Florianópolis: UFSC, 2000. v. 01. 20p .
18.
SIMÕES, C. M. O. (Org.) ; NODARI, E. S. (Org.) . Caderno de Resumos/VII Semana da Pesquisa da UFSC. Porto Alegre: Grafica e Editora Pallotti, 1999. v. 1. 512p .
19.
NODARI, E. S.; PEDRO, J. M. (Org.) ; YOKOI, Z. (Org.) . História: fronteiras  Anais do XX Simpósio Nacional de História. São Paulo: , 1999. v. 2.
20.
NODARI, E. S.; PEDRO, J. M. (Org.) . Programas e Resumos: XX Simpósio Nacional de História  História: Fronteiras. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 1999. v. 1. 845p .
21.
NODARI, E. S.; SAUL, M. V. A. ; RAMPINELLI, W. J. . Luta e Resistência: APUFSC 20 anos. FLORIANOPOLIS: EDITORA DA UFSC, 1996. 227p .
22.
PEDRO, J. M. ; FLORES, M. B. R. ; NODARI, E. S. ; WOLFF, C. S. ; MORAES, L. R. N. ; SAUL, M. V. A. . (Re)Inventando a Cidadania: a História do Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis.
FLORIANOPOLIS: SINERGIA, 1994. 147p .

Capítulos de livros publicados
1.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. ; SILVA LOPES, A.R . A vida enfrenta o risco: as políticas públicas no Complexo do Morro do Baú após o desastre de 2008 no Vale do Rio Itajaí (SC). In:
Nodari, E.S.; Espindola, M.A.; Lopes, A.R.S.. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 1228.
2.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . Desastres surpreendentes, enchentes rotineiras: vulnerabilidade e políticas públicas em Rio do Sul (SC). In: Nodari, E.S.;Espindola, M.A.; Lopes, A.R.S..
(Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 6894.
3.
FAGUNDES, L. G. ; NODARI, E. S. . Do "murmúrio das negras águas" à "maior chuva do século". In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Org.). Desastres
Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 95121.
4.
NODARI, E. S.; ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO . Relações Complexas: as estiagens no Oeste de Santa Catarina. In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo.
(Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 138156.
5.
FAGUNDES, L. G. ; ESPÍNDOLA, MARCOS AURÉLIO ; SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . Vulnerabilidade, segregação espacial e risco: o desplacamento da rocha e a percepção dos moradores
no Morro da Mariquinha  Florianópolis  SC. In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo 
RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 182195.
6.
SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . O drama de um desastre cultivado: a agricultura nas margens da lagoa do Sombrio (SC). In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos Aurelio; Silva Lopes,
Alfredo. (Org.). desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 196209.
7.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . O problema do desmatamento da floresta com araucária considerando escalas de tempo mais amplas. In: Delmir José Valentini e Valmir Francisco
Muraro. (Org.). Colonização, conflitos e convivências nas fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai. 1ed.Porto Alegre/Chapecó: Letras & Vida; Ed. UFFS,, 2015, v. 1, p. 293317.
8.

KLAUCK, A. ; MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. . Degradação silenciosa: a plantação de árvores exóticas no Parque Estadual do Rio Vermelho. In: Nodari, Eunice Sueli; Espindola, Marcos
Aurelio; Silva Lopes, Alfredo. (Org.). Desastres Socioambientais em Santa Catarina. 1ed.São Leopoldo  RS: Oikos, 2015, v. 1, p. 226248.
9.
ROSSI, E.M.Z. ; NODARI, Eunice Sueli . Campos da Vacaria dos Pinhais: Migrações, Indústria Madeireira e Meio Ambiente. In: Elenita Malta Pereira; Fabiano Quadros Rückert; Neli Galarce
Machado. (Org.). História Ambiental no Rio Grande do Sul. 1ed.Lajeado: Editora da Univates, 2014, v. 1, p. 119137.
10.
NODARI, Eunice Sueli. A Floresta com Araucárias: percepções distintas nos séculos XIX e XX. In: Eurípedes Funes; Kênia Souza Rios [et al]. (Org.). Natureza e Cultura: capítulos de História
Social. 1ed.Fortaleza  CE: Expressão Gráfica e Editora, 2013, v. 1, p. 122130.
11.
NODARI, Eunice Sueli. Um olhar sobre o processo histórico de violências ambientais no oeste de Santa Catarina. In: Irme Salete Bonamigo; Luiz Carlos Chaves. (Org.). Violências e Segurança
Pública na Contemporaneidade. 1ed.Chapecó: Argos, 2013, v. 1, p. 255272.
12.
NODARI, Eunice Sueli; ESPINDOLA, M. A. . Relações complexas: as estiagens no Oeste de Santa Catarina. In: Eunice Sueli Nodari;Sílvio Marcus de Souza Correa. (Org.). Migrações e
Natureza. 1ed.São Leopoldo: Oikos Editora, 2013, v. 1, p. 164183.
13.
NODARI, E. S.. A História Ambiental como escrita recente na história da imigração em Santa Catarina. In: Eloisa Helena Capovilla da Luz Ramos; Elda Evangelina Gonzáles Martínez; Isabel
Cristina Arendt; Jorge Luiz da Cunha; Marcos Antônio Witt. (Org.). História da Imigração: Possibilidades e Escrita. 1ed.São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2013, v. 1, p. 178190.
14.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Araucária, o símbolo de uma era: a atuação da Southern Brazil Lumber and Colonization Company na história da devastação da Floresta de Araucária..
In: KLANOVICZ, J.; ARRUDA, G.; CARVALHO, E. B. de. (Org.). História ambiental no sul do Brasil: apropriações do mundo natural.. Säo Paulo: Alameda Editorial, 2012, v. , p. 123148.
15.
NODARI, Eunice Sueli. ?Mata Branca?: o uso do machado, do fogo e da motosserra na alteração da paisagem no Estado de Santa Catarina. In: NODARI, Eunice Sueli; KLUG, João. (Org.).
História Ambiental e Migrações. São Leopoldo: Oikos, 2012, v. 1, p. 3554.
16.
NODARI, E. S.. Fronteiras fluídas: florestas, Rio Uruguai e a ocupação da região. In: ZARTH, Paulo A.. (Org.). História do campesinato na Fronteira Sul. Porto Alegre: Letra & Vida, 2012, v. 1,
p. 224239.
17.
NODARI, Eunice Sueli. Memória pública e identidade nacional: os congressos de brasilidade no Oeste de Santa Catarina. In: Ana Luiza Setti Reckziegel; Adelar Heinsfeld. (Org.). Estados
americanos: trajetórias em dois séculos. 1ed.Passo Fundo (RS): Ed. Universidade de Passo Fundo, 2012, v. 1, p. 182197.
18.
NODARI, Eunice Sueli. As florestas do Sul do Brasil: entre discursos de preservação e ações de devastação. In: FRANCO, J. L. A. (Org.) ; SILVA, S. D. E. (Org.) ; DRUMMOND, J. A. (Org.) ;
TAVARES, G. G. (Org.). (Org.). História Ambiental: fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza. 1ed.Rio de Janeiro: Garamond, 2012, v. 1, p. 241260.
19.
NODARI, E. S.; BOTELHO, L. J. . O interrelacionamento entre educação e direitos humanos e meio ambiente. In: RIFIOTIS, Theophilos; RODRIGUES, Tiago Hyra. (Org.). Educação em Direitos
Humanos: discursos críticos e temas contemporâneos. 2ed.Florianópolis: Editora da UFSC, 2011, v. 1, p. 135154.
20.
MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. . O meio ambiente como tema da História. In: FLORES, Maria Bernardete Ramos; BRANCHER, Ana Lice. (Org.). Historiografia:35 anos. Florianópolis: Letras
Contemporâneas, 2011, v. 1, p. 93109.
21.
GERHARDT, Marcos ; NODARI, E. S. . Aproximações entre História Ambiental, Ensino de História e Educação Ambiental. In: BARROSO, Vera Lucia Maciel, et al.. (Org.). Ensino de História:
desafios contemporâneos. Porto Alegre: EST: EXCLAMAÇÃO: ANPUH/RS, 2010, v. , p. 5772.
22.
NODARI, E. S.; BOTELHO, L. J. . O interrelacionamento entre Educação em Direitos Humanos e Meio Ambiente. In: Theophilos Rifiotis; Tiago Hyra Rodrigues. (Org.). Educação em direitos
humanos : discursos críticos e temas contemporâneos. Florianopolis: Ed. da UFSC, 2008, v. , p. 135155.
23.
NODARI, E. S.; FERREIRA, L. F. G. . Direitos Humanos: o papel da extensão na indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. In: BITTAR, E.C.B.; TOSI, G.. (Org.). Democracia e Educação em
Direitos Humanos numa época de insegurança. Brasilia: SEDH/PR, 2008, v. , p. 229239.
24.
NODARI, E. S.. Os alemães, seus descendentes no Sul do Brasil e a sua relação com o meio ambiente. In: ELY, Nilza Huyer. (Org.). Arroio do Sal: marcas do tempo. Porto Alegre: Edições EST,
2007, v. , p. 9397.
25.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Os colonos europeus e a Floresta de Araucária no Médio Vale do Iguaçu. In: In: ARRUDA, Gilmar; ESPINDOLA, Haruf Salmen. (Org.).. (Org.). História,
Natureza e Território.. Governador Valadares: Editora UNIVALE, 2007, v. , p. 19.

26.
NODARI, E. S.; CESCO, Susana ; WERLE, Márcio J. ; CARVALHO, M. M. X. . As florestas do sul do Brasil na imprensa alemã e a atração de imigrantes. In: Martin N. Dreher; Arthur Blasio
Rambo; Marcos Justo Tramontini. (Org.). Imigração & Imprensa. Porto Alegre: EST Edições, 2004, v. , p. 163175.
27.
SELAU, M. S. ; NODARI, E. S. . As representações do Bugre. Os Xokleng e os Italianos no Sul Catarinense (18751925). In: DREHER, Martin N.; RAMBO, Arthur Blasio; TRAMONTINI, Marco J..
(Org.). Imigração & Imprensa. Porto Alegre: EST Edições, 2004, v. , p. 405415.
28.
SOUZA, J. C. ; NODARI, E. S. ; BRAVIANO, G. . A experiência de autofinanciamento da extensão na Universidade Federal de Santa Catarina. In: Edison José Corrêa; Eleonora Schettini Martins
Cunha; Alysson Massote Carvalho. (Org.). (Re)conhecer diferenças, construir resultados. Brasília: Edições UNESCO, 2004, v. 1, p. 363370.
29.
NODARI, E. S.. O Estado Novo e a Elite de Origem Portuguesa no Oeste de Santa Catarina. In: LEITE, Renato Lopes. (Org.). Cultura & Poder: PortugalBrasil no século XX. Curitiba: Juruá,
2003, v. , p. 6987.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. ; LOPES, A. R. S. . Considerações sobre a Degradação Ambiental em Florianópolis: O Caso dos Bifenilos Policlorados (Ascarel) na Malacocultura. In: XXVII
Simpósio Nacional de História, 2013, Natal. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. São Paulo: ANPUH, 2013. v. 1.
2.
ESPINDOLA, M. A. ; Nodari, Eunice ; LOPES, A. R. S. . História Ambiental e Interdisciplinaridade na análise de desastre. In: Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, na
Pesquisa e na Extensão Região Su, 2013, Florianopólis. Anais do Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, na Pesquisa e na Extensão Região Sul. Florianópolis:
PPGICH/UFSC, 2013. v. 1.
3.
ROSSI, E.M.Z. ; NODARI, Eunice Sueli . Campos de Altitude no Rio Grande do Sul: Migrações, Indústria Madeireira e Meio Ambiente. In: 2. Simpósio Internacional de História Ambiental e
Migrações, 2012, Florianopolis. Anais 2. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. Florianopolis: PPGH  UFSC, 2012. v. 1. p. 115133.
4.
MORETTO, S. P. ; NODARI, Eunice Sueli . (Re)Florestar: A Introdução de Especies Exoticas no Sul do Brasil no Século XX. In: 2. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações,
2012, Florianopolis. Anais 2. Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. Florianopolis: PPGH  UFSC, 2012. v. 1. p. 280292.
5.
SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . Agricultura e Degradação Ambiental nas margens da Lagoa do SombrioSC(19502010). In: XXVI Simposio Nacional de História, 2011, São Paulo. Anais do
XXVI Simposio Nacional de História. São Paulo: ANPUH, 2011. p. 116.
6.
ESPINDOLA, M. A. ; SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . Vale do Rio Itajaí, Santa Catarina  Desastres Ambientais Anunciados. In: II Workshop Internacional de História do Ambiente:
Desastres Ambientais e Sustentabilidade & Gisday, 2011, Florianopolis. Anais do II Workshop Internacional de História do Ambiente: Desastres Ambientais e Sustentabilidade & Gisday.
Florianopolis: UDESC, 2011. p. 119.
7.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . Desastres Ambientais e Politicas Publicas em Santa Catarina. In: XXVI Simposio Nacional de História, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simposio Nacional de
História. São Paulo: ANPUH, 2011. p. 112.
8.
MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. . Mudança na Paisagem: Incentivos ao reflorestamento no planalto catarinense durante o século XX. In: XXVI Simpósio Nacional de História, 2011, São Paulo.
Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. São Paulo: ANPUH, 2011. p. 113.
9.
MORETTO, S. P. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Um esforço agroecológico: a Acca sellowiana (goiabeiraserrana) e a conservação da biodiversidade. In: VII Jornadas Interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales, 2011, Buenos Aires. Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires, 2011. p. 115.
10.
NODARI, E. S.. Identidade Nacional forçada? teutos e ítalos no Oeste de Santa Catarina na Era Vargas. In: V Simpósio Internacional Estados Americanos: o Bicentenário das Independências
(18102010), 2010, Passo Fundo  RS. Anais do V Simposio Internacional Estados Americanos: o Bicentenário das Independencias (18102010). Passo Fundo  RS: Uinversidade de Passo Fundo
 Programa de Pósgraduaçao em História, 2010. p. 113.
11.
MORETTO, S.P. ; NODARI, E. S. ; DONAZZOLO, J. ; NODARI, R. O. . As vias de Domesticação da Acca Sellowiana (GoiabeiraSerrana) e a conservação da Biodiversidade. In: Simpósio
Internacional de História Ambiental e Migrações, 2010, Florianópolis. Simposio Internacional de Historia Ambiental e Migrações  Florianópolis  SC ? Brasil. Florianópolis: Programa de Pós
graduação em História, 2010. p. 767782.
12.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . As fases da exploração madeireira na Floresta com Araucária e os progressivos avanços da Industria Madeireira nas Florestas Primárias (18701970). In:
Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações, 2010, Florianópolis. Simposio Internacional de Historia Ambiental e Migrações  Florianópolis  SC ? Brasil. Florianópolis:
UFSC/CFH/Programa de Pósgraduação em História, 2010. p. 707726.
13.

MORETTO, S. P. ; ROSSI, E.M.Z. ; NODARI, E. S. . A Preservação da Mata Preta no Oeste de Santa Catarina e a criação das Unidades de Conservação. In: XIII Encontro Estadual de História:
História: Desafios para o Tempo Presente, 2010, Chapecó. Anais do XIII Encontro Estadual de História: História: Desafios para o Tempo Presente. Florianopolis: ANPUH/SC, 2010. p. 112.
14.
NODARI, E. S.. A dor do esquecimento: o Estado Novo no oeste de Santa Catarina. In: Coloquio Internacional Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, 2009, Florianopolis. Anais
Eletrônicos do Colóquio Internacional Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, 2009. p. 18.
15.
MORETTO, S.P. ; NODARI, E. S. . Parque Ecológico João José Theodoro da da Costa Neto: conservação da floresta em Lages. In: IV Congresso Internacional de História, 2009, Maringá.
Anais do ... Congresso Internacional de História (Online). Maringá: UEM/PPH/DHI, 2009. p. 40014010.
16.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Avanço no Uso de Agrotóxicos e das Intoxicações Humanas em Santa Catarina. In: VI Congresso Brasileiro de Agroecologia e II
Congresso Latino Americano de Agroecologia, 2009, Curitiba. Agricultura familiar e camponesa: experiências passadas e presentes construindo um futuro sustentável/VI Congresso Brasileiro de
Agroecologia, II Congresso Latinoamericano de Agroecologia. Curitiba: ABA, SOCLA, Governo do Paraná, 2009. p. 30823086.
17.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . A Lumber, o Contestado e a história do desmatamento da floresta de araucária (19111950). In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasilia. Anais
do IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008.
18.
MORETTO, S.P. ; NODARI, E. S. . As Unidades de Conservação no Oeste de Santa Catarina: O Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta em Santa Catarina.. In: 8º
Simpósio de Geografia (SIMGeo) América Latina: Soberania e Desenvolvimento, 2008, Florianopolis. 8º Simpósio de Geografia (SIMGeo) América Latina: Soberania e Desenvolvimento, 2008. p.
111.
19.
BRANDT, M. ; NODARI, E. S. . Uso comum da terra e recursos naturais no planalto de Santa Catarina: notas sobre a criação de porcos à solta nas Florestas de Araucária (1920 a 1960).. In: X
Simpósio em História/I Simpósio Nacional em História: Trabalho, Cultura e Poder, 2008, Marechal Candido Rondon. X Simpósio em História/I Simpósio Nacional em História: Trabalho, Cultura e
Poder, 2008.
20.
MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. . Os relatórios oficiais do governo de Santa Catarina e o estímulo à devastação da Floresta Ombrófila Mista (1900 1960).. In: XII Encontro Estadual de
História: História, Ensino e Pesquisa, 2008, Criciuma. Expressa Extensão (UFPel). Criciuma: UNESC, 2008.
21.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Selvagens ecologicamente nobres? Índios e caboclos vivendo na floresta de araucária. In: Anais do XII Encontro Estadual de História: História, Ensino e
Pesquisa, 2008, Criciuma. Expressa Extensão (UFPel). Criciuma: UNESC, 2008.
22.
LINDENMEYER, P. M. ; MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. . O Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta: preservando a Floresta Ombrofila Mista. In: XII Encontro
Estadual de História: História, Ensino e Pesquisa, 2008, Criciuma. Expressa Extensão (UFPel). Criciuma: UNESC, 2008.
23.
MORETTO, S.P. ; NODARI, E. S. ; FORTKAMP, C. . Um mesclar de diferentes etnias... O municipio de Abdon Batista  SC. In: XVII Simposio de Historia da Imigração e Colonização, 2008, Sao
Leopoldo. Imigração e Relações interetnicas. Sao Leopoldo: Oikos, 2006. v. 1. p. 549560.
24.
CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . Terras e Florestas em uma sociedade de fronteira: Campo Mourão. In: XVII Simposio de História da Imigração e Colonização, 2008, Sao Leopoldo.
Imigração e Relações interetnicas. Sao Leopoldo: Oikos, 2006. v. 1. p. 433445.
25.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Indios, caboclos, fazendeiros e colonos no ambiente da floresta de araucária: Medio Vale do Iguaçu, séculos XIX e XX. In: XVII Simposio de História da
Imigração e Colonização, 2008, Sao Leopoldo. Imigração e relações interetnicas. Sao Leopoldo: Oikos, 2008. v. 1. p. 10841094.
26.
NODARI, E. S.. Teutos e Ítalos no Oeste de Santa Catarina na Era Vargas. In: XVII Simposio de História da Imigração e Colonização, 2008, Sao Leopoldo. Imigração e relações interetnicas.
Sao Leopoldo: Oikos, 2006. v. 1. p. 159167.
27.
MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. ; LINDENMEYER, P. M. . O Parque Nacional das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata Preta em Santa Catarina e as práticas sócioculturais e
econômicas dos moradores. In: I Seminário de pesquisa práticas culturais e identidades, 2007, Marechal Cândido Rondon. Anais do I Seminário de pesquisa práticas culturais e identidades,
2007. p. 110.
28.
DALLANORA, C. ; CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . As florestas de araucárias como chamariz para a colonização. In: Leituras e Interpretações da Imigração na América Latina: XVI
Simpósio de História da Imigração e Colonização, 2007, São Leopoldo. Leituras e Interpretações da Imigração na América Latina: XVI Simpósio de História da Imigração e Colonização. São
Leopoldo: Editora Oikos, 2004. p. 242251.
29.
CESCO, Susana ; NODARI, E. S. . Migração, colonização e desmatamento no Alto Uruguai catarinense. In: Leituras e Interpretações da Imigração na América Latina: XVI Simpósio de História
da Imigração e Colonização, 2007, São Leopoldo. Leituras e Interpretações da Imigração na América Latina: XVI Simpósio de História da Imigração e Colonização. São Leopoldo: Editora Oikos,
2004. p. 302310.

30.
SOUZA, J. C. ; BORTOLINI, Maristela ; NODARI, E. S. . Extensão Universitária na UFSC / Brasil  Processos de Avaliação e Apoio Financeiro.. In: VII Coloquio Internacional sobre Gestion
Universitaria en America del Sur, 2007, Mar del Plata. Anais VII Coloquio Internacional sobre Gestion Universitaria en America del Sur. Mar de Plata: Universidad Mar del Plata, 2007. v. 1. p. 150
162.
31.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . Rememorar o sertão: A percepção ambiental de lavradores no sertão paranaense. In: Encontro Regional Sul de História Oral., 2007, Florianopolis. Anais
eletronicos do Encontro Regional Sul de História Oral, 2007.
32.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . A Percepção da Transformação da Paisagem: Os Agricultores no Desflorestamento de Engenheiro Beltrão ? Paraná, 19481970. In: III Encontro da ANPPAS
 Associação Nacional de PósGraduaçao e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 2006, Brasilia. III Encontro da ANPPAS  Anais. Brasilia: Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em
Ambiente e Sociedade, 2006. p. 3449.
33.
Carvalho, Miguel M. X. ; NODARI, E. S. . Os colonos europeus e a floresta de araucária: a transformação da paisagem no final do século XIX e início do século XX. In: XI Encontro Estadual de
História: mídia e cidadania, 2006, Florianópolis. Anais Eletrônicos do XI Encontro Estadual de História: mídia e cidadania, 2006. p. 17.
34.
MORETTO, Samira P. ; NODARI, E. S. . O imigrante e as transformações ambientais no Planalto de Santa Catarina até a primeira metade do século XX. In: XI Encontro Estadual de História:
mídia e cidadania, 2006, Florianópolis. Anais Eletrônicos do XI Encontro Estadual de História: mídia e cidadania, 2006. p. 16.
35.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . A civilização e a barbárie nos jornais: o imaginário sobre o discurso jornalístico. In: III Simpósio Nacional de História Cultural: Mundos da Imagem  do
texto ao visual, 2006, Florianópolis. Anais do III Simpósio Nacional de História Cultural: Mundos da Imagem  do texto ao visual. Florianopolis: ANPUHSC/Clicdata Multimida, 2006. p. 1302
1311.
36.
BRAVIANO, G. ; NODARI, E. S. . Conexões de Saberes na Universidade Federal de Santa Catarina: atividades desenvolvidas no eixo de formação de bolsistas. In: 3o. Congresso Brasileiro de
Extensão Universitária, 2006, Florianópolis. Anais do 3o. Congresso Brasileiro de Extensào Universitária, 2006.
37.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . Capitão Índio Bandeira: a memória sobre as populações indígenas em Campo Mourão. In: VI Congresso Internacional de Estudos IberoAmericanos, 2006,
Porto Alegre. VI Congresso Internacional de Estudos IberoAmericanos. Porto Alegre  RS: PUC, 2006. p. 112.
38.
SOUZA, J. C. ; NODARI, E. S. . Apoio Institucional para as Atividades de Extensão na Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil. In: V Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria
en América del Sur, 2005, Mar del Plata. Anais do V Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur. Mar del Plata: Editora da Universidad de Mar del Plata, 2005. v. 1. p.
137151.
39.
NODARI, E. S.. Meio ambiente, turismo e a construção da memória de descndentes de alemães. In: VII Seminário Nacional de Pesquisadores da História das comunidades teutobrasileiras,
2005, Teutonia/RS. Seminário Nacional de Pesquisadores da História das comunidades teutobrasileiras: História, Cultura e Memória: 180 anos de imigração alemã. São Leopoldo: Oikos, 2004.
p. 5962.
40.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . Uma era de abundância: algumas considerações sobre a lógica da exploração madeireira em uma sociedade de fronteira. In: X Encontro Estadual de
História: Trabalho, Cultura e Poder, 2004, Florianópolis. Anais do X Encontro Estadual de História. Florianópolis: ANPUH/SC, 2004. p. 7679.
41.
NODARI, E. S.; CARVALHO, M. M. X. ; CESCO, Susana ; DALLANORA, C. . Araucária e riqueza: a devastação das florestas da região de Lages. In: X Encontro Estadual de História, 2004,
Florianópolis. Anais do X Encontro Estadual de História. Florianópolis: ANPUH/SC, 2004.
42.
Klanovicz, Jó ; NODARI, E. S. . "Fartura da maçã corrigida": intervenções técnicocientíficas na paisagem de Fraiburgo, meiooeste de Santa Catarina, na segunda metade da década de 1980.
In: X Encontro Estadual de História, 2004, Florianópolis. Anais do X Encontro Estadual de História História: trabalho, cultura e poder. Florianópolis: ANPUH/SC, 2004. p. 8285.
43.
CESCO, Susana ; NODARI, E. S. . A Colonização do Alto Vale do Rio do Peixe. In: X Encontro Estadual de História, 2004, Florianópolis. Anais do X Encontro Estadual de História  História:
Trabalho, Cultura e Poder. Florianópolis: ANPUH/SC, 2004. p. 98100.
44.
NODARI, E. S.; Carvalho, Miguel M. X. . A atuação das empresas colonizadoras e o desmatamento do Oeste de Santa Catarina. In: I Encontro Regional de Profissionais de História e Geografia,
2004, São Miguel do Oeste. Anais do I Encontro de História e Geografia: Conjuntura Nacional e Internacional: Perspectivas. São Miguel do Oeste: UNOESC, 2004. p. 3541.
45.
NODARI, E. S.; CARVALHO, E. B. . Os agricultores e a floresta: um estudo da interrelação entre agricultores e a floresta no município de Engenheiro Beltrão, Paraná (19481970). In: Simposio
de Historia Ambiental Americana, 2003, Santiago. Simposio de Historia Ambiental Americana, 2003. p. 135.
46.
NODARI, E. S.; PAEGLE, E. G. M. . A mata branca no Oeste de Santa Catarina: aspectos sócioculturais. In: VI Encontro Estadual de História: Ser historiador hoje, 2002, Passo Fundo  RS.
Anais do VI Encontro Estadual de História: Se historiador Hoje. Passo Fundo  RS: UPF/ANPUH/RS, 2002. p. 18.

Anais do VI Encontro Estadual de História: Se historiador Hoje. Passo Fundo  RS: UPF/ANPUH/RS, 2002. p. 18.
47.
NODARI, E. S.; CARVALHO, E. B. . Natureza, História e Cultura: uma abordagem da história das florestas. In: I Simpósio Nacional de História Cultural, 2002, Porto Alegre. Anais do I Simpósio
Nacional de de História Cultural. Porto Alegre: GT História Cultural  ANPUH/RS, 2002. v. CDrom. p. 110.
48.
NODARI, E. S.. Renegociando identidades: o Oeste de Santa Catarina na Era Vargas. In: IX Encontro Estadual de História  História: Inclusões e Exclusões, 2002, Florianópolis. Anais do IX
Encontro Estadual de História. Florianópolis, 2002. v. CDrom. p. 110.
49.
NODARI, E. S.; PAEGLE, E. G. M. ; Carvalho, Miguel M. X. . As florestas do oeste catarinense sob o olhar da História. In: IX Encontro Estadual de História  História: Inclusões e Exclusões,
2002, Florianópolis. Anais do IX Encontro Estadual de História, 2002. v. CDrom. p. 110.
50.
Klanovicz, Jó ; NODARI, E. S. . A fabricação da floresta homogênea: apontamentos para a história ambiental dos pomares de macieira em Fraiburgo/SC. In: IX Encontro Estadual de História 
História: Inclusões e Exclusões, 2002, Florianópolis. Anais do IX Encontro Estadual de História, 2002. v. CDrom. p. 110.
51.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . História das florestas tropicais e subtropicais: da destruição e além. In: IX Encontro Estadual de História  História: Inclusões e Exclusões, 2002,
Florianópolis. Anais do IX Encontro Estadual de História, 2002. v. CDrom. p. 110.
52.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . A história ambiental diante da crise ambiental contemporânea; algumas observações preliminares. In: VI Encontro Estadual de História  " Ser Historiador
Hoje", 2002, Passo Fundo. Anais do VI Encontro Estadual de História  "Ser Historiador Hoje". Passo Fundo  RS: Universidade de Passo Fundo/ANPUHRS, 2002. p. 18.
53.
CARVALHO, Ely Bergo ; NODARI, E. S. . Agricultores e agrônomos:uma história de relações antidialógicas e suas implicações socioambientais. In: IV ANPEDSul Seminario de Pesquisa em
Educação da Região Sul, 2002, Florianopolis. Anais do IV ANPEDSul Seminario de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2002. p. 112.
54.
NODARI, E. S.. Contatos Formais e Informais entre Argentinos e Habitantes do Oeste de Santa Catarina. In: III Congresso Internacional de Estudos IberoAmericanos, 1999, Porto Alegre. III
Congresso Internacional de Estudos IberoAmericanos  vol. Estado e Região nas Relações Internacionais, 1998. p. 7691.
55.
NODARI, E. S.. MEMORIA DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE ENERGIA ELETRICA DE FLORIANOPOLIS. In: ANAIS DA XIII REUNIAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA HISTORICA,
1993, FLORIANOPOLIS, 1993.
56.
NODARI, E. S.. IMAGENS DO BRASIL NA ALEMANHA DO SECULO XIX. In: ANAIS DA XII REUNIAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA HISTORICA, 1992, PORTO ALEGRE/RS/BRA,
1992.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
1.
NODARI, E. S.; NODARI, R. O. . Machado, fogo e motoserra: a devastação da mata branca no Oeste de Santa Catarina. In: V Simposio de la Sociedad Latinoamericano y Caribeña de História
Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La Paz, Baja California Sur. V Simposio
Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz: Universidad Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 108110.
2.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . A consolidação de um grande empreendimento madeireiro e colonizador no Sul do Brasil na época da administração do banqueiro de Boston W.C
Forbes, década de 1910. In: V Simposio de la Sociedad Latinoamericano y Caribeña de História Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de
Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La Paz, Baja California Sur. V Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad
Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 128130.
3.
SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . A Lagoa de Sombrio  dos indígenas aos dias atuais  a utilização do meio natural, as transformações e a degradação. In: V Simposio de la Sociedad
Latinoamericano y Caribeña de História Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La
Paz, Baja California Sur. V Simposio Latinoamericano y Caribeño de História Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad Autonoma Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 241242.
4.
ROSSI, E.M.Z. ; NODARI, E. S. . Unidades de Conservação no Oeste de Santa Catarina: debates e soluções?. In: Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações, 2010, Florianópolis.
Simposio Internacional de Historia Ambiental e Migrações  Florianópolis  SC ? Brasil. Florianópolis: UFSC/CFH/Programa de PósGraduação em História, 2010. p. 17321737.
5.
SANTOS, C. G. ; NODARI, E. S. . Questões Ambientais e a Festa Nacional do Pinhão: Relações com a Preservação da Araucária em Lages. In: Anais do Simpósio Internacional de História
Ambiental e Migrações, 2010, Florianópolis. Simposio Internacional de Historia Ambiental e Migrações  Florianópolis  SC ? Brasil. Florianópolis: UFSC/CFH/Programa de PósGraduação em
História, 2010. p. 16871693.
6.
MORETTO, S.P. ; NODARI, E. S. . Paisagem transformada: o desmatamento e reflorestamento no planalto catarinense no século XX. In: V Simposio de la Sociedad Latinoamericano y Caribeña
de História Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La Paz, Baja California Sur. V
Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 111113.

Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 111113.
7.
GERHARDT, Marcos ; NODARI, E. S. . A Produção da ErvaMate na perspectiva da História Ambiental. In: VI Congresso Brasileiro de Agroecologia e II Congresso Latinoamericano de
Agroecologia, 2009, Curitiba. Agricultura familiar e camponesa: experiências passadas e presentes construindo um futuro sustentável/VI Congresso Brasileiro de Agroecologia, II Congresso
Latinoamericano de Agroecologia. Curitiba: ABA. SOCLA, Governo do Paraná, 2009. p. 29752978.

Resumos publicados em anais de congressos
1.
BRANDT, M. ; NODARI, E. S. . Pequena Produção mercantil e a devastação da Floresta Ombrófila Mista no Oeste de Santa Catarina (19301950). In: V Simposio de la Sociedad
Latinoamericano y Caribeña de História Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La
Paz, Baja California Sur. V Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 107108.
2.
GERHARDT, Marcos ; NODARI, E. S. ; KLUG, J. . Uma história ambiental da ervamate: a legislação de proteção aos ervais. In: V Simposio de la Sociedad Latinoamericano y Caribeña de
História Ambiental: Naturaleza, sociedad y cultura de la naturaleza a 200 años de las Revoluciones de Independencia: balance, perspectivas e desafios, 2010, La Paz, Baja California Sur. V
Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental. La Paz, Baja California Sur: Universidad Autonoma de Baja California Sur, 2010. v. 1. p. 269270.
3.
NODARI, E. S.. Araucária Símbolo de uma Era: a criação do Parque Nacional das Araucárias: uma esperança para preservação. In: IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de
História Ambiental, 2008, Belo Horizonte. Resumos do IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental. Diamantina: Maria Fumaça Editora Ltda, 2008. p. 121121.
4.
Klanovicz, Jó ; NODARI, E. S. . Natureza controlada: uma história ambiental da produçao de maçãs no sul do Brasil. In: IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História
Ambiental, 2008, Belo Horizonte. Resumos do IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental. Diamantina  UFMG: Maria Fumaça Editora Ltda, 2008. p. 137137.
5.
NODARI, E. S. . Os incentivos governamentais à agricultura e à devastação nos campos de Lages (19001960). In: IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História
Ambiental, 2008, Belo Horizonte. Resumos do IV Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental. Diamantina  UFMG: Maria Fumaça Editora Ltda, 2008. p. 192193.
6.
CORDEIRO, Lorena de Pauli ; NODARI, E. S. . Vestígios de antigos habitantes: o mito da natureza intocada, os usos e a proteção dos mananciais da Serra do Mar paranaense. In: IVSimpósio
da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental, 2008, Belo Horizonte. Resumos do I Simpósio da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental. Diamantina
 UFMG: Maria Fumaça Editora Ltda, 2008. p. 151152.
7.
Carvalho, Miguel M. X. ; NODARI, E. S. . Fazendo história ambiental no sul do Brasil: o desmatamento das florestas de araucária. In: III Semana de História e I Coloquio Nacional de História
no Vale do Iguaçu, 2005, União da Vitória. III Semana De História e I Coloquio Nacional de História do Vale do Iguaçu, 2005. p. 1414.
8.
NODARI, E. S.; CESCO, Susana ; Carvalho, Miguel M. X. . Os imigrantes italianos e a sua percepção da natureza. In: IV Encontro Internacional de Italianística, 2003, Florianópolis. Caderno de
Resumos: Do Desterro à Magia: Destino da Ilha. Florianópolis, 2003. p. 9595.
9.
NODARI, E. S.. A natureza como um dos referenciais de identidade para os imigrantes. In: I Simpósio Internacional de História: Cultura e Identidades, 2003, Goiania. Caderno de Resumos do
I Simpósio Internacional de História: Cultura e Identidades. Goiania: ANPUHGO, 2003. p. 9899.
10.
NODARI, E. S.; João Klug ; BRIGHTWELL, M. G. L. . Práticas culinárias e patrimônio cultural no município de Praia GrandeSC. In: 3a. Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, 2003,
Florianópolis. Anais da 3a. SEPEX  Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: UFSC, 2003. p. 114114.
11.
NODARI, E. S.; João Klug ; MACHADO, P. P. ; Valberto Dirksen . Resgate da memória históricocultural da região atingida pela hidrelétrica de Campos Novos. In: 3a. Semana de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFSC, 2003, Florianópolis. Anais da 3a. SEPEX  Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: UFSC, 2003. p. 117117.
12.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . Os agricultores e a floresta: um estudo da interrelação entre os agricultores e a floresta no municipio de Engenheiro Beltrão PR. In: 3a. Semana de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC  3a. SEPEX, 2003, Florianópolis. Anais da 3a. SEPEX  Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: UFSC, 2003. p. 310310.
13.
CARVALHO, E. B. ; NODARI, E. S. . Os agricultores e a floresta: um estudo da interrelação entre os agricultores e a floresta no municipio de Engenheiro Beltrão PR. In: 3a. Semana de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC  3a. SEPEX, 2003, Florianópolis. Anais da 3a. SEPEX  Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: UFSC, 2003. p. 310310.
14.
NODARI, E. S.; CARVALHO, M. M. X. ; WERLE, Márcio J. ; CESCO, Susana . A atuação dos colonizadores no processo de devastação das florestas no oeste catarinense. In: 3a. Semana de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, 2003, Florianópolis. Anais da 3a. SEPEX  Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 2003. v. 1. p.
267267.
15.
NODARI, E. S.. As comemorações cívicas no Oeste de Santa Catarina: disciplinando teutos e ítalos 19301945. In: XXI Simpósio Nacional de História  História no novo milênio: entre o
individual e o coletivo, 2001, Niterói  RJ. Livro de Resumos do XXI Simpósio Nacional de História. Niterói: Ed.UFF/ANPUH, 2001. p. 303303.
16.

16.
NODARI, E. S.. O Estado Novo e a elite de origem portuguesa no Oeste de Santa Catarina. In: Colóquio Internacional PortugalBrasil no século XX: Sociedade, Cultura e Ideologia, 2001,
Curitiba  PR. Resumos do Colóquio Internacional PortugalBrasil no século XX: sociedade, cultura e ideologia. CuritibaPR: Ed. Juruá, 2001. p. 3132.
17.
NODARI, E. S.. A transposição e a renegociação da etnicidade no oeste catarinense. In: VIII Encontro Estadual de História  História: experiências e desafios, 2000, Florianópolis. Caderno de
Programação e Resumos  VIII Encontro Estadual de História. Porto Alegre: Nova Prova, 2000. p. 7070.
18.
NODARI, E. S.; OURIQUES, A. J. V. ; VIEIRA, A. S. . Um olhar comparativo sobre o processo educacional no Oeste de Santa Catarina. In: I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC,
2000, Florianópolis. Livro de Resumos, Anais/ I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000. p. 283283.
19.
NODARI, E. S.; VIEIRA, A. S. ; OURIQUES, A. J. V. . Construindo a memória pública no Oeste de Santa Catarina  19171954. In: I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, 2000,
Florianópolis. Livro de Resumos, anais/ I Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000. p. 286286.
20.
NODARI, E. S.; VIEIRA, A. S. ; OURIQUES, A. J. V. . Um olhar sobre as cidades de Chapecó e Cruzeiro/Joaçaba 19301954. In: VII SEMANA DA PESQUISA DA UFSC, 1999, Florianópolis.
Caderno de Resumos  VII Semana da Pesquisa da UFSC. Florianópolis: Gráfica Editora Palotti, 1999. p. 249249.
21.
NODARI, E. S.. A última fronteira: a construção do Oeste de Santa Catarina. In: XX Simpósio Nacional de História  História: Fronteiras, 1999, Florianópolis. Programas e Resumos.
Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. p. 583.
22.
VIEIRA, A. S. ; NODARI, E. S. . Nacionalização do Ensino em Chapecó: 19371945. In: VII Semana da Pesquisa da UFSC, 1999, Florianópolis. Caderno de Resumos/VII Semana da Pesquisa da
UFSC. Porto Alegre/RS: Gráfica Editora Pallotti, 1999. p. 248248.
23.
NODARI, E. S.; OURIQUES, A. J. V. . A educação do meiooeste catarinense entre as décadas de 19301950. In: XX Simpósio Nacional de História  História: Fronteiras, 1999, Florianópolis.
Programa & Resumos. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 1999. p. 583583.
24.
NODARI, E. S.; VIEIRA, A. S. . O rompimento de fronteiras no extremooeste de Santa Catarina através do convívio de brasileiros e argentinos. In: 51. Reunião Anual da SBPC: Mercosul: a
quebra das fronteiras?, 1999, Porto Alegre. Anais/Resumos, 51a Reunião Anual da SBPC. São Paulo  SP: CD ROM, 1999. v. CD ROM.
25.
NODARI, E. S.; OURIQUES, A. J. V. . A evolução do sistema educacional no meiooeste catarinense. In: 51. Reunião Anual da SBPC: Mercosul: a quebra das fronteiras?, 1999, Porto Alegre.
Anais/Resumos, 51. Reunião Anual da SBPC. São Paulo  SP: CD ROM, 1999. v. CD ROM.
26.
NODARI, E. S.; VIEIRA, A. S. ; OURIQUES, A. J. V. . A CONSTRUCAO DO SISTEMA EDUCACIONAL NO MEIOOESTE CATARINENSE: SONHOS E REALIDADES. In: VI SEMANA DA PESQUISA DA
UFSC, 1998, FLORIANOPOLIS, SC, 1998.
27.
NODARI, E. S.; OURIQUES, A. J. V. . PORTO NOVO/ITAPIRANGA: GERMANIDADE E CATOLICISMO (19261945). In: PROGRAMA & ANAIS DA 6A REUNIAO ESPECIAL DA SBPC  CIDADES DE
MEDIO PORTE, 1998, MARINGA, PR, 1998.
28.
NODARI, E. S.. O PROCESSO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CHAPECO : SONHOS E REALIDADES. In: PROGRAMA & ANAIS DA 6A REUNIAO ESPECIAL DA SBPC  CIDADES DE MEDIO
PORTE, 1998, MARINGA, PR, 1998.
29.
NODARI, E. S.. CONTATOS FORMAIS E INFORMAIS ENTRE ARGENTINOS E OS HABITANTES DO OESTEDE SANTA CATARINA. In: III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS IBERO
AMERICANOS, 1998, PORTO ALEGRE, RS, 1998.
30.
OURIQUES, A. J. V. ; NODARI, E. S. . O sistema educacional do meiooeste catarinense: sonhos e realidades  19171945. In: VII Encontro Estadual de História, 1998, Florianópolis. Caderno
de Resumos. Porto Alegre: Imprensa Universitária da UFSC, 1998. p. 5353.
31.
NODARI, E. S.. O CONFRONTO COM A FLORESTA; ITALOS E TEUTOS NO OESTE CATARINENSE. In: PROGRAMA & ANAIS DA 5 REUNIAO ESPECIAL DA SBPC, 1997, BLUMENAU SC BR, 1997.
32.
NODARI, E. S.. TEUTOS E ITALOS: A CONSTRUCAO DE COMUNIDADES RURAIS NO EXTREMOOESTE CATARINENSE  19201960. In: CADERNO DE RESUMO: ANAIS/VI SEMINARIO
CATARINENSE DE INICIACAO CIENTI FICA, 1996, FLORIANOPOLIS, 1996.
33.
NODARI, E. S.. A CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE COMUNIDADES RURAIS NO EXTREMOOESTE CA TARINENSE 19201960. In: CADERNO DE RESUMOS DO VI ENCONTRO ESTADUAL
DE HISTORIA, 1996, FLORIANOPOLIS SC, 1996.

34.
NODARI, E. S.. A CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE COMUNIDADES RURAIS NO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA. In: PROGRAMA E ANAIS  3. REUNIAO ESPECIAL DA SBPC:
ECOSSISTEMAS COSTEIROS: DO CONHECIMENTO A GESTAO, 1996, FLORIANOPOLIS SC, 1996.
35.
NODARI, E. S.. EM BUSCA DA ESPERANCA: TEUTOS E ITALOS NO EXTREMO OESTE CATARINENSE. In: III SEMANA DA PESQUISA DA UFSC, 1995, FLORIANOPOLIS  SC, 1995.
36.
NODARI, E. S.. LAGUNA: A REFORMULACAO DAS CONDUTAS E SOCIABILIDADES NA PRIMEIRA REPUBLICA. In: CADERNO DE RESUMOS: ANAIS DO V SEMINARIO CATARINENSE DE
INICIACAO CIENTIFICA, 1995, FLORIANOPOLIS, 1995.
37.
NODARI, E. S.. AS COMUNIDADES RURAIS DE TEUTOS E ITALOS NO EXTREMOOESTE CATARINENSE. In: CADERNO DE RESUMOS: XVIII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA  HISTORIA E
IDENTIDADES, 1995, RECIFE  PE, 1995.
38.
NODARI, E. S.. LAGUNA E LAGES: O PROCESSO DE REFORMULACAO DAS CONDUTAS E SOCIABILIDADES NA PRIMEIRA REPUBLICA: UM ESTUDO COMPARATIVO.. In: CADERNO DE
RESUMOS/II SEMANA DE PESQUISA DA UFSC, 1994, FLORIANOPOLIS, 1994.
39.
NODARI, E. S.. CONSCIENCIA GERMANICA EM SANTA CATARINA: O PAPEL DAS ESCOLAS ALEMAS. In: CADERNO DE RESUMOS:ANAIS/ IV SEMINARIO CATARINENSE DE INICIACAO
CIENTIFICA, 1994, FLORIANOPOLIS/SC/BRA, 1994.
40.
NODARI, E. S.. A REFORMULACAO DAS CONDUTAS E SOCIABILIDADES EM LAGUNA NA PRIMEIRA REPUBLICA. In: CADERNO DE RESUMOS:ANAIS/IV SEMINARIO CATARINENSE DE
INICIACAO CIENTIFICA, 1994, FLORIANOPOLIS/SC/BRA, 1994.
41.
NODARI, E. S.. AMERIKA A INFLUENCIA DA PRODUCAO DE IMAGENS PARA A EMIGRACAO ALEMAO NO SECULO XIX. In: CADERNO DE RESUMOS DA I SEMANA DE PESQUISA DA UFSC, 1993,
FLORIANOPOLIS/SC/BRA, 1993.
42.
NODARI, E. S.. REALIDADE E UTOPIA: A PROPAGANDA DO BRASIL NA ALEMANHA NO SECULO XIX. In: XVII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA  HISTORIA E UTOPIAS, 1993, SAO PAULO,
1993.

Artigos aceitos para publicação
1.
CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. ; NODARI, R. O. . Defensivos ou agrotóxicos? História do uso e da percepção sobre os agrotóxicos no estado de Santa Catarina, Brasil (19502002).
História, Ciências, SaúdeManguinhos (Impresso), 2016.

Apresentações de Trabalho
1.
NODARI, E. S.. Violências socioambientais e riscos. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
2.
NODARI, Eunice Sueli. Entre Florestas e Parreirais: a produção de vinhos de altitude em Santa Catarina. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
3.
NODARI, Eunice Sueli. Desastres anunciados: as enchentes nas cidades de Santa CatarinaBrasil. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
4.
NODARI, Eunice Sueli. Changes in the Uruguay River Basin: impacts on the environment and displacements in the Southern Cone (Brazil and Argentina. 2015. (Apresentação de
Trabalho/Comunicação).
5.
NODARI, Eunice Sueli. Environmental Injustice: Dams and Migrants in Southern Brazil. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
6.
ESPINDOLA, M. A. ; NODARI, E. S. . O Desastre Ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) de Barra GrandeSC. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
7.
NODARI, Eunice Sueli. Transpondo fronteiras: Imigrantes e a alteração das paisagens no Cone Sul. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
8.
NODARI, Eunice Sueli. Atravessando Fronteiras: Floresta com Araucárias no Cone Sul. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

9.
NODARI, Eunice Sueli. Floresta com Araucárias, imigrantes e a transformação da paisagem no Cone Sul. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
10.
NODARI, Eunice Sueli. Paisagens alteradas: violências ambientais no Oeste de Santa Catarina. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
11.
Nodari, Eunice. Brazilian Partners in the project  presentation. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
12.
SEDREZ, L. F. ; Nodari, Eunice . Historiography: Environmental History in Brazil: a new and old adventure. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
13.
NODARI, E. S.. Unexpected Nature? European Immigrants in Southern Brazil. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
14.
NODARI, Eunice Sueli. Desastres e Violências Ambientais em perspectiva histórica. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
15.
NODARI, Eunice Sueli. Um olhar sobre o processo histórico de Violências Ambientais no Oeste de Santa Catarina. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
16.
NODARI, Eunice Sueli; SEDREZ, L. F. . Simpósio: A discussão ambiental em diferentes perspectivas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
17.
Nodari, Eunice. Política de Extensão Universitária no Brasil. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
18.
NODARI, E. S.; ESPINDOLA, M. A. . As barragens para contenção de cheias no Vale do Itajaí (SC) sob a perspectiva da História Ambiental. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
19.
NODARI, E. S.. A História Ambiental em Perspectiva. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
20.
Nodari, Eunice. Changing Nature: European Immigrants in Southern Brazil. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
21.
Nodari, Eunice. EM BUSCA DA PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS COM ARAUCÁRIAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA (SÉCULOS XX E XXI). 2012.
(Apresentação de Trabalho/Comunicação).
22.
Nodari, Eunice. Desmatamento e sua influência nos desastres ambientais: passado, presente e futuro. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
23.
ESPINDOLA, M. A. ; SILVA LOPES, A.R ; NODARI, E. S. . Vale do rio Itajaí, Santa Catarina  Desastres Ambientais anunciados. 2011. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
24.
CORREA, S. M. S. ; NODARI, E. S. . Immigration, Colonisation and its Environmental impacts in ?(sub)tropical Germanies. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
25.
NODARI, E. S.. Identidade nacional forçada? teutos e ítalos no Oeste de Santa Catarina na Era Vargas. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
26.
NODARI, E. S.; NODARI, R. O. . Machado, fogo e motoserra: a devastação da mata branca no Oeste de Santa Catarina. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
27.
BRANDT, M. ; NODARI, E. S. . Pequena produção mercantil e a devastação da Floresta Ombrófila Mista no Oeste de Santa Catarina (19301950). 2010. (Apresentação de
Trabalho/Comunicação).
28.
GERHARDT, Marcos ; NODARI, E. S. ; KLUG, J. . Uma historia ambiental da ervamate: a legislação de proteção aos ervais. 2010. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
29.
NODARI, E. S.. A dor do esquecimento: o Estado Novo no Oeste de Santa Catarina. 2009. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

NODARI, E. S.. A dor do esquecimento: o Estado Novo no Oeste de Santa Catarina. 2009. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
30.
NODARI, E. S.. Araucária Símbolo de uma Era: a criação do Parque Nacional das Araucárias: uma esperança para preservação. 2008. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
31.
NODARI, E. S.. Araucária Símbolo de uma Era: a criação do Parque Nacional das Araucárias: uma esperança para preservação. 2008. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
32.
MORETTO, Samira P. ; CARVALHO, M. M. X. ; NODARI, E. S. . Mata de Araucária: as transformações do século XX. 2006. (Apresentação de Trabalho/Outra).
33.
NODARI, E. S.. Meioambiente e turismo: descendentes de imigrantes alemães e a cosntrução da memória. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
34.
NODARI, E. S.. A transposição e a renegociação da etnicidade no oeste catarinense. 2000. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
35.
NODARI, E. S.. A última fronteira: a construção do Oeste de Santa Catarina. 1999. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
36.
NODARI, E. S.. O PROCESSO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CHAPECO: SONHOS E REALIDADES. 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
37.
NODARI, E. S.. PORTO NOVO/ITAPIRANGA: GERMANIDADE E CATOLICISMO (19261945). 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
38.
NODARI, E. S.. O SISTEMA EDUCACIONAL NO MEIO OESTE CATARINENSE: SONHOS E REALIDADES 19171945. 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
39.
NODARI, E. S.. CONTATOS FORMAIS E INFORMAIS ENTRE ARGENTINOS E HABITANTES DO OESTE DE SANTA CATARINA. 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
40.
NODARI, E. S.. O SONHO DE UM NOVO LAR: TEUTOS E ITALOS NO OESTE CATARINENSE. 1997. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
41.
NODARI, E. S.. UM EMBATE DESIGUAL COM A FLORESTA: TEUTOS E ITALOS NO OESTE DE SANTA CATARINA. 1997. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
42.
NODARI, E. S.. O CONFRONTO COM A FLORESTA:ITALOS E TEUTOS NO OESTE CATARINENSE. 1997. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
43.
NODARI, E. S.. A REFORMULACAO DAS CONDUTAS E SOCIABILIDADES EM LAGUNA NA PRIMEIRA REPUBLICA. 1994. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
44.
NODARI, E. S.. VIVENCIANDO, REFLETINDO E (RE)FAZENDO O ENSINO DE ESTUDOS SOCIAIS NAS SERIES INICIAIS DO PRIMEIRO GRAU. 1994. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
45.
NODARI, E. S.. LAGUNA NO LIMIAR DO SECULO XX:REFORMULACAO DAS CONDUTAS E SOCIABILIDADES. 1994. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
46.
NODARI, E. S.. FRAGMENTOS CURIOSOS E INTERESSANTES PARA UM HISTORIA DE SANTA CATARINAA IMIGRACAO ALEMA E SUAS CONSEQUENCIAS. 1993. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
47.
NODARI, E. S.. IMAGENS DO SUL DO BRASIL NA ALEMANHA DO SECULO XIX. 1992. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas
1.
NODARI, E. S.. Apresentação. Rio de Janeiro, 2016. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
2.
NODARI, Eunice Sueli; KLANOVICZ, J. ; ESPINDOLA, M. A. . Apresentação. Florianópolis  SC, 2013. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.

3.
NODARI, Eunice Sueli; KLUG, João . Apresentação. São Leopoldo, 2012. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
4.
NODARI, Eunice Sueli. Prefácio  Múltiplos olhares, interpretações e questionamentos. São Leopoldo, 2012. (Prefácio, Pósfacio/Prefácio)>.
5.
NODARI, E. S.; CORREA, S. M. S. . doi.org/10.5007/21757976.2011v18n25p1  apresentação. Florianópolis, 2011. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
6.
SELAU, M. S. ; NODARI, E. S. . Prefácio. Florianópolis, 2010. (Prefácio, Pósfacio/Prefácio)>.
7.
NODARI, E. S.; GERHARDT, Marcos . DOI: 10.5007/21757976.2010v17n24p1  Apresentação. Florianopolis, 2010. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
8.
NODARI, E. S.; OLIVEIRA, Ney Cristina Monteiro de ; FERREIRA, L. F. G. . Apresentação FORPROEX. São João delRei, 2008. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
9.
NODARI, E. S.. Apresentação, 2006. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
10.
NODARI, E. S.. Equilibrada Política Editorial. Florianópolis, 2006. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
11.
NODARI, E. S.. Palavras da PróReitora. Pelotas, 2005. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
12.
JOCHEM, T. V. ; NODARI, E. S. . Apresentação. Florianópolis, 2002. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
13.
BOAMAR, P. F. A. ; NODARI, E. S. . Apresentação. Florianópolis, 2002. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
14.
NODARI, E. S.; Valberto Dirksen . Apresentação. Joaçaba, 2001. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
15.
NODARI, E. S.. Apresentação. Florianópolis, 2001. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.

Produção técnica

Assessoria e consultoria
1.
Nodari, Eunice. membro de Comitê Externo de Pesquisa da UNIVALI. 2014.
2.
Nodari, Eunice. Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Espírito Santo. 2014.
3.
NODARI, Eunice Sueli. membro de Comitê Externo de Pesquisa da UNIVALI. 2013.
4.
NODARI, Eunice Sueli. Comissão de Avaliação Presencial  CAPESFA (Fundação Araucária). 2013.
5.
NODARI, Eunice Sueli. Avaliação dos Projetos de Pesquisa  23o. SICUDESC Seminário de Iniciação Científica. 2013.
6.
Nodari, Eunice. Programa de apoio a núcleos emergentes/PRONEM  Paraná. 2013.
7.
NODARI, E. S.. Avaliações do Programa de Extensão Universitária/MEC/SESu  Edital PROEXT n.06. 2009.

Trabalhos técnicos
1.
NODARI, E. S.. parecer ad hoc projeto de Pesquisa CNPq. 2015.
2.
NODARI, E. S.. parecer ad hoc  apoio participação de eventos no exterior  CNPq. 2014.
3.
Nodari, Eunice. Parecer ad hoc Revista Topoi. 2013.
4.
NODARI, Eunice Sueli. Parecer ad hoc Revista Mundo Agrario  Revista de Estudios Rurales. 2013.
5.
NODARI, Eunice Sueli. parecer ad hoc Revista História Oral. 2013.
6.
NODARI, Eunice Sueli. Revista Ambiente & Sociedade. 2013.
7.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  apoio Projetos de Pesquisa  CNPq. 2013.
8.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  apoio Projetos de Pesquisa  CNPq. 2013.
9.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  apoio Projetos de Pesquisa  CNPq. 2013.
10.
NODARI, Eunice Sueli. parecer ad hoc Revista Varia História. 2013.
11.
NODARI, Eunice Sueli. parecer Ad Hoc  Bolsa PVE/CAPES. 2013.
12.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  Bolsa Pq 2012. 2012.
13.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  Bolsa Pos doc Junior  PDJ 2011. 2012.
14.
NODARI, Eunice Sueli. parecer Ad Hoc  Bolsa PECPG/Capes. 2012.
15.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  Bolsa PDE/CNPq. 2012.
16.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  apoio Projetos de Pesquisa  CNPq. 2012.
17.
NODARI, E. S.. parecer Ad Hoc  apoio Projetos de Pesquisa  CNPq. 2012.
18.
NODARI, Eunice Sueli. parecer ad hoc  apoio participação de eventos no exterior  AEX/CAPES. 2012.
19.
NODARI, Eunice Sueli. parecer ad hoc  apoio participação de eventos no exterior  AEX/CAPES. 2011.
20.
NODARI, E. S.. Membro de Comitê externo de seleção e avaliação do PIBIC/UNIVALI. 2010.
21.

NODARI, E. S.. Parecer CNPq  Edital Universal. 2010.

Demais tipos de produção técnica
1.
NODARI, E. S.; ONCA, L. . O PROEXT Cultura e o fomento à extensão universitária do Minstério da Cultura. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Bancas
Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado
1.
CORREA, S. M. S.; NODARI, E. S.; KLUG, J.; VAILATI, A. G.. Participação em banca de Bruno Vinicius Mutzenberg. O emergente preservacionismo durante o Colonialismo na África. 2015.
Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
2.
WITT, M. A.; NODARI, Eunice Sueli; RAMOS, E. H. C. L.; SPIEKER, L. P. C.. Participação em banca de Cyanna Missaglia de Fochesatto. Imagens da Imigração Alemã nas pinturas de Pedro
Weingärtner: representação do Imigrante e do processo de colonização (séculos XIX e XX). 2015. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
3.
Nodari, Eunice; Carvalho, Miguel M. X.; KLUG, J.; OLIVEIRA, T. K.. Participação em banca de Esther Mayara Zamboni Rossi. "Subindo a Serra: Migrações, Indústria Madeireira e as
Transformações da paisagem nos campos de Altitude no Rio Grande do Sul (18901970). 2015. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
4.
STEIN, M. N.; NODARI, Eunice Sueli; DEITOS, N. J.. Participação em banca de Daniele Brocardo. Memórias sobre a ação de madeireiras: o processo de extração da floresta no município de
Cascável/PR. 2015. Dissertação (Mestrado em História, Poder e Práticas Sociais)  Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
5.
CARVALHO, Ely Bergo de.; NODARI, Eunice Sueli; MARQUES, A. M.. Participação em banca de Cacildo Alves Nascimento. As Migrações e a constituição das identidades gaúchas, Coxim MS
(19702012). 2013. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Mato Grosso.
6.
MONTYSUMA, M. F. F.; NODARI, E. S.; WOLFF, Cristina S.; PRADO, D. P.. Participação em banca de Tissiano da Silveira. Memória e Representação da Resistência Seringueira. 2012. Dissertação
(Mestrado em Programa de PósGraduação em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
7.
NODARI, E. S.; SCHEIBE, L. F.; SEDREZ, L. F.. Participação em banca de Alfredo Ricardo Silva Lopes. "A Lagoa do Sombrio corre que desaparece": uma história ambiental da degradação e o
atual debate sobre a preservação da Lagoa de Sombrio (19602010). 2011. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
8.
DAROS, Maria das Dores; VALLE, I. R.; NODARI, E. S.. Participação em banca de Tatiane Modesti. A Escola Pública Primária em Chapecó: Nacionalização e Modernização entre o Rural e o
Urbano (19301945). 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de PósGraduação em Educação)  Universidade Federal de Santa Catarina.
9.
SILVA, E. F.; CARREIRAO, Y. S.; NODARI, E. S.. Participação em banca de Maristela Fátima Fabro. A Política de Nacionalização e a Educação no Vale do Rio do Peixe. 2010. Dissertação
(Mestrado em Programa de PósGraduação em Sociologia Política)  Universidade Federal de Santa Catarina.
10.
NODARI, E. S.; NOTZOLD, A. L. V.; PAIM, E. A.. Participação em banca de Jackson Alexsandro Peres. Entre as matas de araucárias: cultura e história Xokleng em Santa Catarina (18501914).
2009. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
11.
NODARI, E. S.; MONTYZUMA, M.; SCHORNER, A.. Participação em banca de Cristiane Fortkamp. Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: Histórias de conservação e conflitos. 2008. Dissertação
(Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
12.
NODARI, E. S.; KLUG, João; RODERJAN, C. V.. Participação em banca de Lorena de Pauli Cordeiro. Uma História Ambiental dos Mananciais da Serra do Mar: o abastecimento de água para
Curitiba (18701929). 2008. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.
13.
HEINSFELD, A.; NODARI, E. S.; SVARMAN, E.M.. Participação em banca de Denise Zago. A Campanha da Nacionalização em Videira: "um tempo para ser esquecido". 2007. Dissertação
(Mestrado em História)  Universidade de Passo Fundo.
14.
NODARI, E. S.; REIS, M. S.; MONTYZUMA, M.; FALCÃO, LUIZ F.. Participação em banca de Miguel Mundstock Xavier de Carvalho. O desmatamento das florestas de araucária e o Médio Vale do
Iguaçu: uma história de riqueza madeireira e colonizações,. 2006. Dissertação (Mestrado em História)  Universidade Federal de Santa Catarina.

DOC 78

