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APRESENTAÇÃO 

A avaliação do Projeto Microbacias-Bird (Empréstimo 3160 - BR), sob 
responsabilidade do Instituto Cepa/SC, contempla três momentos: o início, o 
meio e o final da implementação. 

A avaliação inicial (ex-ante), realizada em 1991, ano de início da implantação do 
projeto, junto a 221 agricultores, analisou os principais aspectos 
socioeconômicos das microbacias. 

Na avaliação de meio prazo, realizada em 1995, foram entrevistados 712 
agricultores para verificar os avanços do projeto e avaliar seus impactos 
socioeconômicos intermediários. 

A avaliação final (ex-post), em andamento, busca avaliar os principais impactos 
e resultados alcançados pelo projeto. Além dos resultados socioeconômicos 
finais, levantados através de uma amostra de 1.386 agricultores beneficiados 
pelo projeto, esta avaliação foi ampliada, contemplando outras nove áreas de 
interesse: avaliação econômico-financeira, mudança comportamental das 
pessoas e instituições envolvidas, impactos na indústria catarinense de 
máquinas e equipamentos agrícolas, Proso/o, qualidade da água no meio rural, 
componente estradas, comparativo do plantio direto com sistema convencional 
de manejo do solo, a experiência da criação combinada de suínos e peixes e a 
experiência de implantação do Parque Estadual Serra do Tabuleiro. 

O relatório de avaliação final do componente "Parque Estadual de Serra do 
Tabuleiro", contido neste documento, procura resgatar a trajetória de sua 
implantação, tendo como elementos balisadores a participação e a interação 
comunitária e o comportamento dos diversos segmentos no processo de 
mudança ocorrido. 

Através desta avaliação espera-se contribuir para melhorar e aperfeiçoar novos 
projetos de desenvolvimento do meio rural catarinense. 

Djalma Rogério Guimarães 
Secretário Executivo 
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1 - INTRODUÇÃO 
O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro foi criado em novembro de 1975, através de 
decreto, objetivando a defesa do meio ambiente e, principalmente, visando garantir o 
abastecimento de água para a Grande Florianópolis. Com o mesmo propósito, outro decreto 
foi assinado na mesma data, declarando a área do parque como de utilidade pública para 
fins de desapropriação. 

Ao ser foi criado sem o conhecimento e a mínima participação da comunidade local, várias 
reações começaram a surgir, sendo a aceleração da derrubada de essências florestais para 
suprimento das madeireiras da região a mais nefasta delas. A contra-reação do poder 
público veio na forma de intensificação da fiscalização e de policiamento ambienta! 
ostensivo. 

Vários movimentos ocorreram no período, principalmente na orla marítima, os quais 
culminaram com a aprovação pela Assembléia Legislativa da lei que transformou a Ponta do 
Papagaio, área pertencente ao parque, em "Área de Proteção Especial". Com isto, a 
convivência de moradores nesta área passou a ser legalmente permitida. 

Outros movimentos comunitários surgiram, liderados, em sua maioria, por organizações 
não-governamentais, criadas especificamente para defesa do parque, notadamente contra a 
desanexação de áreas para a exploração imobiliária. 

Mais tarde, através de entendimentos entre a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio 
Ambiente - Fatma - (hoje Fundação do Meio Ambiente), a Missão do Banco Mundial e a 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento, optou-se pela inclusão do projeto Microbacias 
Hidrográficas no parque, visando inserir um componente ambiental, não constante do 
diagnóstico, do projeto. Este componente foi incluído como um subprojeto, um pouco 
afastado dos objetivos iniciais. Sua inserção contribuiu, em parte, para amenizar os conflitos 
existentes, dando início a uma série de melhorias na articulação e na interação entre os 
diferentes segmentos sociais atuantes na área. 

A partir da análise das atividades desenvolvidas pelos diferentes grupos de interesse, suas 
pretensões e conseqüências, o presente relatório apresenta algumas sugestões para 
melhorar as atividades no parque e na sua área de entorno. 

2 - OBJETIVOS DO RELATÓRIO 
O presente relatório tem como objetivo maior resgatar a trajetória de implantação do parque, 
tendo como principais preocupações a participação e a interação comunitária e o 
comportamento dos mais diversos segmentos sociais (públicos e privados) no processo de 
mudanças a que foi submetido o parque no período. Pretende, também, avaliar o papel 
desempenhado pelo Projeto Microbacias Hidrográficas neste contexto e, finalmente, 
apresentar uma série de sugestões que, fruto da experiência adquirida, servirão como base 
para orientar ações futuras na área. 
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3 - METODOLOGIA DE TRABALHO 
No que se refere ao método, procurou-se utilizar ferramentas qualitativas de pesquisa que 
permitissem expor a questão de modo a captar a essência da problemática estudada e as 
formas de equacioná-la, a partir do próprio contexto investigado. 

A forma de pesquisa utilizada foi a de "Estudo de Caso". Nesta linha, levantaram-se, 
inicialmente, informações e documentos relacionados com o assunto. Numa segunda etapa, 
uma série de entrevistas foi realizada, envolvendo prefeitos municipais, lideranças 
comunitárias, produtores rurais, líderes de ONGs das áreas balneárias, presidente do 
Conselho Intermunicipal para Implantação do parque, além de técnicos ligados às entidades 
públicas que atuam na área. 

Adotou-se a entrevista como instrumento para coleta de dados, método que permite 
chegar a planos mais profundos a partir de declarações superficiais dos entrevistados. 

A seleção dos entrevistados foi efetuada através de amostra intencional. Trata-se de uma 
amostra estrutural e não-estatística, não sendo, neste caso, relevante a quantidade, mas a 
composição adequada dos grupos, uma vez que um maior número não supõe mais 
informações - no sentido de novidades, de novos conhecimentos -, implicando maior 
redundância nas informações obtidas e indicando apenas que o pesquisador conseguiu o 
máximo de variação sobre o contexto. 

Foram adotadas entrevistas semi-estruturadas, a partir de um pequeno número de 
perguntas abertas sobre temas norteadores, relativos ao parque tais como: visão dos 
objetivos de sua criação, visão das atividades do Projeto Microbacias no parque, avaliação 
da participação institucional, problemas surgidos com a sua criação, dificuldades para sua 
consolidação, identificação e atuação de grupos de interesse, visão futura do parque. Além 
destas, outras questões foram colocadas aos técnicos de entidades públicas e privadas da 
área, visando identificar as dificuldades e entraves existentes e as necessidades dessas 
entidades para se alcançar um desenvolvimento harmônico do parque. 

Foram os seguintes os atores selecionados para a aplicação dos 31 questionários utilizados 
na pesquisa: 4 dos 9 prefeitos da região do parque (Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Bonifácio), 2 questionários com monitores em educação ambiental, 8 com 
produtores rurais tanto de dentro do parque como da área de entorno, 4 com organizações 
ecológicas não-governamentais - ONGs (Associação dos Defensores da Praia do Sonho e 
Papagaios, Amapinheira, Somar Parque, Conselho Comunitário da Praia da Pinheira) - 
atuantes na área de entorno, 11 com entidades públicas com atuação dentro dele (Ufsc, 
Sociologia Política, Ufsc - Museu de Antropologia, SDA - Diretoria de Assuntos Fundiários, 
Fatma - Gerência de Estudos e Pesquisas, Fatma - Gerência Setorial do Projeto 
Microbacias, Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, Epagri - Gerência Regional de 
Florianópolis, Epagri - Saneamento Ambiental, Coordenação do Projeto Microbacias/Bird, 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Casan - Gerência de Meio 
Ambiente, 1 questionário com o presidente do Conselho Intermunicipal do parque e 1 com o 
representante de entidades com interesse imobiliário na área do parque. 
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4-FATOS HISTÓRICOS DA CRIAÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO 
DO PARQUE 

Tendo por base os registros da Fatma, são os seguintes, por ordem cronológica, os fatos e 
acontecimentos sobre a criação e implantação do parque: 

• Nas décadas de 40 e 50, a atividade de exploração florestal no estado era intensa e 
contribuía significativamente para a economia catarinense. A atividade madeireira 
concentrava-se, inicialmente, na região do Planalto, subtraindo dali espécies nobres, 
principalmente o pinheiro brasileiro (Araucária angustifólia), transformando as áreas de 
florestas nativas em áreas de agricultura e pecuária. Esgotados os recursos florestais do 
Planalto, a atividade madeireira voltou-se para o litoral, avançando até as encostas das 
Serras Geral e do Mar. 

• Preocupados com a rápida diminuição das áreas de florestas do estado, a Universidade 
Federal de Santa Catarina e o Herbário Barbosa Rodrigues, representados pelos 
cientistas da área de botânica - Dr. Roberto Klein e Dr. Raulino Reitz - iniciaram, em 
1954, pesquisas da flora catarinense. O primeiro resultado desta iniciativa surgiu em 
1960, quando o Dr. Raulino Reitz publicou no "Anuário Brasileiro de Economia Florestal" 
a exposição de motivos para a criação do Parque de Maciambu. 

• As pesquisas prosseguiram e em 1975, ao participar do "XXVI Congresso Nacional de 
Botânica", o Dr. Roberto Klein concluiu que a vegetação da Serra do Tabuleiro somente 
poderia ser preservada com a criação de um parque florestal. A partir dessa conclusão, o 
Dr. Raulino Reitz, que ocupava então o cargo de coordenador para Assuntos do Meio 
Ambiente junto à Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente do estado, elaborou a 
Exposição de Motivos GAB/043/75 que, depois de aprovada pelo secretário da pasta, foi 
encaminhada e aprovada pelo governador do estado de Santa Catarina, Dr. Antonio 
Carlos Konder Reis, dando origem, assim, ao parque, através do Decreto N/Setma - 01- 
11-75, nº 1.260. De acordo com este decreto, o Parque possuía uma área de 900 km2 
(90 mil hectares) e abrangia sete municípios, quais sejam: Palhoça, Santo Amaro da 
Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, lmaruí e Paulo Lopes. Estavam 
incluídas as terras de marinha situadas entre a foz do rio Massiambu e Embaú, bem 
como as ilhas oceânicas Siriú, Coral, Moleques do Sul, Três Irmãs, Fortaleza e dos 
Cardos. Os objetivos originais de criação do parque eram: 
a. preservar os ecossistemas existentes (Mata Pluvial Atlântica, Campos de Altitude, 

Mata de Araucária, Matinha Nebular e Restinga Litorânea) e 
b. como conseqüência, preservar os mananciais para abastecimento de água potável da 

Grande Florianópolis. 
Previa, ainda, a proteção de aves marinhas e a proteção de áreas para a reprodução de 
baleias. Vale considerar que à mesma época da assinatura do Decreto rf 1.260 foi 
assinado um segundo (nº 1.261 ), que declarou de utilidade pública e interesse social para 
fins de aquisição por desapropriação amigável ou judicial a área do parque. 

• Em 1976, técnicos da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro - Feema -, juntamente com técnicos da Fatma, elaboraram o Plano Diretor do 
parque Estadual da Serra do Tabuleiro, visando à sua implantação. Este documento 
continha uma série de informações, cabendo destacar as referentes a clima, hidrografia, 
aspectos socioeconômicos, situação fundiária, justificativa da criação, zoneamento, 
planos de manejo, normas administrativas e pesquisa, entre outras. 
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• No dia 17 de março de 1977, foi assinado o Decreto Estadual nº 2.335, em complemento 
ao Decreto nº 1.260. Este novo decreto fazia a descrição da parte sul do parque e 
declarava de utilidade pública e interesse social as seguintes áreas a serem anexadas ao 
parque: 
a. Mangues dos rios Cubatão e Aririú mais as terras de marinha; 
b. Ilha do Largo e as Ilhas do Andrade, situadas na Baía Sul e Papagaios Pequena; 
c. Sopé do Morro dos Cavalos; 
d. Delta interno do rio Maciambu; 
e. Ponta dos Naufragados na ponta sul da Ilha de Santa Catarina, município de 

Florianópolis; 
f. Ponta da Gamboa no município de Garopaba; e 
g. As areias do Macaco e Lagoa do Siriú, no município de Garopaba. Dessa forma, 

passaram a ser nove os municípios a compor o parque com a inclusão das áreas 
referentes a Florianópolis e Garopaba. 

• Visando separar as terras devolutas das particulares, em 1977 o parque foi dividido em 
seis áreas (A,B,C,D,E e F) para facilitar a realização das ações discriminatórias. As ações 
nas áreas "A", "C", "D" e "E" foram impetradas na Comarca de Palhoça; a "F", na 
Comarca de lmaruí e a "B", na Justiça Federal. As ações "A" e "F" foram declaradas 
ineptas, sendo extintas. As demais estão tramitando sem data para conclusão. 

• Em 5 de julho de 1978 - dia mundial do meio ambiente -, foram inauguradas, em caráter 
provisório, as instalações da primeira sede administrativa, na localidade de Maciambu, 
município de Palhoça. Na oportunidade, foi também dado início ao primeiro projeto de 
recuperação ambiental de áreas degradadas do parque, que consistiu na Restauração 
da Fauna Desaparecida na Baixada do Maciambu, com a reintrodução de 40 espécies de 
aves e mamíferos. 

• Através do Decreto nº 8.857, de 11 de setembro de 1979 parte da área foi desanexada. 
Os seguintes municípios e áreas foram objeto de desanexação: 

1 . São Bonifácio 
2. Queçaba e Rio Novo 
3. Santo Amaro da Imperatriz 
4. Enseada de Brito 

1.330 ha 
1.875 ha 
280 ha 

5. Praias da Pinheira e do Sonho e as vilas Pinheira e Guarda do Embaú 
140 ha 
680 ha 

• Em 1980, o estado de Santa Catarina, através da Fatma, indenizou, dentro dos limites 
do parque, uma propriedade de 8.718,17 hectares e recebeu, a título de doação, uma 
outra propriedade de 1.000 hectares. Em 1981, a Fatma adquiriu mais cinco pequenas 
propriedades, somando 847, 15 hectares, perfazendo um total de 10.565,32 hectares, o 
que significava 12,08% de sua área total na época. Em 1982, foram anexados 
aproximadamente 4 mil hectares de pinheirais (Araucaria Angustifolia), localizados na 
região do município de São Bonifácio. 

• Em 25 de agosto de 1982, o Decreto nº 17.720 retificou os limites do parque com base no 
decreto de criação e desanexação. Em 20 de dezembro do mesmo ano, através do 
Decreto nº 18.766, foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação as 
áreas de terra necessárias à sua implantação. 
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• Por fim, a Lei nº 10.733, de 15 de abril de 1998, desanexou uma pequena parcela da 
área do parque conhecida como Ponta dos Papagaios. Considerando a área inicial, 
anexações e desanexações efetuadas, estima-se que sua área seja de 87.405 hectares. 

5 -INSERÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS NO PARQUE 
A inserção do Projeto Microbacias Hidrográficas no programa de implantação parque 
ocorreu em 1989, através de acordo entre a Fatma e a representação do Banco Mundial, na 
qualidade de agente financiador do projeto. 

Constavam da proposta, dentro do componente Desenvolvimento Florestal, os seguintes 
itens: 

a. deflagrar os procedimentos discriminatórios, de acordo com a sistemática elaborada; 
b. iniciar o processo para transferência das terras da Fatma para o Estado; 
c. organizar a estrutura necessária à autonomia administrativa e financeira; e 
d. implantar as obras de infra-estrutura. 

Cumpre observar, no entanto, que as atividades iniciais desse projeto no âmbito do parque 
foram efetuadas sem um estudo aprofundado e sem um cálculo orçamentário ajustado, 
principalmente no que se refere às despesas e ao envolvimento com as atividades de 
Discriminatória Administrativa. Para que esta última atividade fosse passível de execução, 
foram necessárias mudanças na legislação. A Lei Estadual nº 8.906, de 21/12/92, revogou a 
Lei nº 5.451, que tratava do assunto, transferindo para a Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento, através da Diretoria de Assuntos Fundiários, a competência para a 
apuração dos bens devolutos mediante procedimentos discriminatórios administrativos. 

Contudo, as atividades de discriminatória foram desenvolvidas somente em parte do parque, 
mais precisamente nas áreas A, C e D, situadas nos municípios de Santo Amaro da 
Imperatriz, Palhoça, São Bonifácio e Paulo Lopes. Neste processo, foram discriminados 601 
estabelecimentos com 34.250 hectares e cadastrados outros 976, com 47.083 hectares, 
perfazendo um total de 1.577 estabelecimentos e 81.333 hectares em todo o parque. Neste 
contexto, foi atribuída à Procuradoria Geral do Estado a incumbência futura de realizar o 
processo discriminatório judicial. 

Ainda dentro dos compromissos iniciais, em 1993 foram feitas melhorias nas atividades de 
fiscalização, através da assinatura de convênio com a Companhia de Polícia de Proteção 
Ambiental do Estado. 

Apesar disso, o relacionamento com a sociedade civil localizada na área do parque foi 
paulatinamente se deteriorando como decorrência do pouco envolvimento da comunidade 
nas atividades de implantação do parque. Teve início, então, um intenso trabalho junto à 
comunidade, através de encontros em todos os municípios do parque, com o objetivo de 
reverter a situação, culminando, em abril de 1997, com a realização do Seminário para 
Implantação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Este evento representou um marco 
no processo de sua implantação. 

Resultaram as seguintes propostas de ação como estratégia para gestão do parque: 

1. Ações Estratégicas; 
2. Ações de Educação Ambiental; 
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3. Ações de Fiscalização; 
4. Ações de Agroecologia; 
5. Ações de Zoneamento e Legislação Ambiental; 
6. Ações de Recursos Hídricos; 
7. Ações Vinculadas às Comunidades Indígenas; 
8. Ações de Pesquisa Científica; e 
9. Ações de Ecoturismo. 

Destas, no entanto, as que tiveram maior impacto foram as duas primeiras, que deram 
origem, no primeiro caso, à criação do Conselho Intermunicipal para a Implantação do 
Parque da Serra do Tabuleiro e, no segundo, à Comissão lnterinstitucional de Educação 
Ambiental. 

Quanto ao Conselho, vale considerar que foi composto por quatro subcomissões, assim 
divididas: Assuntos Indígenas, Assuntos Financeiros, Legislação e Zoneamento e 
Educação Ambiental. 

No que se refere à comissão interinstitucional, salienta-se que foi criada com o objetivo de 
integrar os diversos órgãos e entidades que atuam direta e indiretamente na área do parque, 
procurando uniformizar as ações e principalmente manter a comunidade informada quanto à 
necessidade de se preservar os recursos naturais da área. 

Como resultado deste processo, foram organizados cursos sobre educação ambiental e 
saneamento básico e, junto aos municípios, foram constituídos grupos com o objetivo de 
promover discussões comunitárias sobre educação ambiental. 

6 - DEPOIMENTOS DOS DIFERENTES ATORES ACERCA DA 
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 

Como se fez menção nas considerações sobre a estruturação metodológica da pesquisa, 
várias questões foram submetidas às lideranças, entidades e organizações sociais que 
atuem nesta área. É através das respostas a estes questionamentos que se pretendem 
avaliar o processo de mudança ocorrido e a tendência futura do parque, sendo este 
enfocado do ponto de vista dos agentes sociais locais, os quais, mais do que observadores, 
foram protagonistas do processo. Neste sentido, os seguintes assuntos foram pesquisados. 

6.1 - OBJETIVOS DE CRIAÇÃO E O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 
PARQUE 

No que diz respeito a estes aspectos, foram as seguintes as opiniões dos diferentes 
segmentos sociais sobre as razões que determinaram a criação do parque e as 
inadequações do processo de implantação. 

Os prefeitos municipais entrevistados acreditam que os principais objetivos para a criação 
do parque são representados pelos seguintes benefícios esperados: 
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a. a solução para a questão do ebestectmento de água para a Grande Florianópolis; e 
b. benefícios ecológicos para a área, tais como a proteção da flora, da fauna e dos 

mananciais. 

Como restrições ao processo, os representantes municipais são de opinião que: 

a. a iniciativa foi implementada sem consulta à comunidade; 
b. as áreas desapropriadas não foram indenizadas; e 
e. o trabalho de fiscalização se caracterizou meis por uma ação policial do que por 

otienteçêo comunitária. Em síntese, este segmento governamental não questiona os 
objetivos e sim a forma de implantação do processo. 

A pesquisa junto ao Conselho Intermunicipal do Parque (o qual recebeu atenção especial 
dentre as ONGs por ser considerado pelos avaliadores como estratégico), revelou que este 
segmento acredita que sua criação teve como objetivos beneficiar e proteger o meio 
ambiente da região. Contudo, em sua opinião, os seguintes aspectos merecem restrições: 

a. faltou planejamento; 
b. não houve consulta à comunidade e à s autoridades municipais; 
c. o anúncio não planejado da criação do parque provocou invasões e derrubadas; 
d. sem estrutura, a fiscalização criou problemas para a população; e 
e. o projeto provocou êxodo rural. 

Da mesma forma, os líderes comunitários ambientalistas descreveram como benefícios 
esperados: a preservação da natureza, da fauna e da flora, bem como dos mananciais de 
água que abastecem a Grande Florianópolis. Como aspectos restritivos, estas lideranças 
relacionaram: a falta de incentivos do governo; o fato de ainda não se ter imped;do a 
fabricação de carvão na área e a criação sem a implantação efetiva do parque. 

Entidades com interesses imobiliários, localizadas na orla marítima do parque, são de 
opinião que, apesar de os objetivos ainda não terem sido alcançados, conseguiram-se 
alguns benefícios: 

a. foi estancada a extração de madeira; 
b. a água teve a sua proteção garantida; 
e. o loteamento urbano cresceu menos no período; e 
d. diminuiu o parcelamento das propriedades tureis. Como restrições, estas entidades 

destacaram a falta de discussão com a população e o fato de ele ter sido foi criado mas 
não efetivamente implantado. 

As organizações não-governamentais, organizadas a partir de sua criação, descreveram 
como benefícios propostos: a preservação do meio ambiente da deterioração; a preservação 
da biodiversidade, ou seja, da água, das restingas, da beleza cênica, das aves migratórias e 
da fauna em geral, além do equilíbrio do ecossistema. Como restrições, apresentaram a 
falta de consulta e diálogo com a comunidade, além da falta de planejamento. 

Os produtores rurais, por sua vez, visualizaram como benefícios esperados: a preservação 
da fauna, da flora e das fontes de água; e que o projeto representa uma concretização de 
uma proposta do padre Raulino Reitz feita há 20 anos. O segmento rural apresenta, no 
entanto, as seguinte restrições à forma de implantação do parque: 

13 Instituto Cepa/SC 



Avaliação do Projeto Microbacias - Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

a. o homem foi esquecido no projeto; 
b. apesar da avaliação dos benefícios e da colocação de marcos, nada foi esclarecido aos 

agricultores; 
e. faltou diálogo e educação do povo; 
d. o desmatamento, que antes do projeto e da proibição do corte de árvores era incentivado 

pelos madeireiros, foi acelerado com a criação do parque; 
e. os proprietários de áreas desapropriadas não foram indenizados; e 
f. concluem afirmando que o parque foi criado e não efetivamente implantado. 

Por último, as entidades públicas entrevistadas arrolaram os seguintes benefícios 
esperados: proteção da flora e da fauna ameaçada de extinção; preservação dos recursos 
hídricos da área; proteção da Baixada do Maciambu, incluindo os cordões semicirculares 
arenosos de excepcional formação na restinga; e a proteção de cinco dos seis ecossistemas 
vegetais encontrados em Santa Catarina. Do ponto de vista da área pública, as seguintes 
restrições merecem destaque no processo de implantação do parque: 

a. o não-envolvimento da comunidade; 
b. a forma de implantação causou graves problemas sociais; e 
c. a falta de recursos financeiros, humanos e materiais, aliada à falta de conjugação, 

informação e vontade política dos governantes, está entre as principais causas da não 
implantação efetiva do parque. 

6.2 - ÀTUAÇÂO DO PROJETO MICROBACIAS NO PARQUE 

Para a avaliação deste depoimento, os diferentes agentes sociais foram ouvidos, 
particularmente com relação aos propósitos iniciais e aos resultados da inserção do Projeto 
Microbacias no contexto do parque, especialmente sobre: a discriminatória administrativa, 
as indenizações, a fiscalização e a educação ambiental. Cada um destes aspectos será 
considerado a seguir. 

6.2.1 - Discriminatória Administrativa 

Quanto à discriminatória administrativa no contexto de implantação do parque, as 
entrevistas revelam que apenas parte dos segmentos sociais da região - prefeitos 
municipais, Conselho Intermunicipal e a maioria dos técnicos das entidades públicas - 
conhecia os trabalhos desenvolvidos com este propósito. Os demais grupos sociais - 
monitores em educação ambiental, organizações não-governamentais e os produtores rurais 
- desconheciam o trabalho de discriminatória. Mesmo assim, a maioria dos entrevistados 
demonstrou ser favorável à conclusão do trabalho de levantamento total das terras 
devolutas e das terras legalizadas desenvolvido pela Secretaria da Agricultura. Para isso, é 
necessário o envolvimento da Procuradoria Geral do Estado no que diz respeito à 
Discriminatória Judicial e à inclusão do programa no orçamento do estado para efeito de 
indenização. Da mesma forma, faltam recursos humanos e financeiros para a Fatma realizar 
as demarcações topográficas. 

14 Instituto Cepa!SC 



Avaliação do Projeto Microbacias - Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

6.2.2 - Indenizações 

O item indenizações na implantação do parque foi também objeto de pesquisa. Seguem as 
respostas dos vários segmentos aos questionamentos feitos. 

• Os prefeitos municipais concluíram ser necessário indenizar as áreas delimitadas, mas 
apenas para os proprietários com escritura definitiva. Ressaltaram, no entanto, que para 
isso vários problemas devem ser resolvidos, entre os quais destacaram: as prefeituras 
não conseguem impedir invasões; produtores tradicionais são impedidos de trabalhar e 
outros foram expulsos sem indenização, outros venderam suas terras à Fatma a preços 
baixos. 

• O Conselho Intermunicipal salientou que é importante indenizar as áreas delimitadas, 
embora tema que os agricultores indenizados venham a ser "excluídos", transformando 
se em problema social. 

• Os monitores em educação ambiental, por sua vez, apontaram erros no processo de 
indenização (os proprietários originais foram iludidos, vendendo suas terras aos atuais 
proprietários) e enfatizam a necessidade de a indenização ocorrer antes da retirada dos 
proprietários. 

• Já as organizações não-governamentais que ouviram falar do processo de indenização 
sugerem rever as áreas a desapropriar ou a desanexar, visando indenizar somente os 
proprietários que tenham escrituras e não os invasores; ressaltam, ainda, que o Estado 
não tem condições para efetuar as indenizações, devendo ocorrer problemas sociais com 
os atuais moradores que deverão deixar o parque. 

• Os produtores rurais ressaltaram que as indenizações não resolvem o problema da sua 
sobrevivência. A maioria prefere continuar em suas comunidades, embora aceitando a 
indenização das terras que possuem no parque. Alguns preferem continuar produzindo 
culturas sem agrotóxicos, peixes, mel, mudas de flores e árvores nativas, já que fora dele 
o mercado de trabalho está ruim. 

• Por último, as entidades públicas atuantes no parque são de opinião que: 

a. antes de mais nada, há que se resolver o aspecto legal, ou seja, distinguir os 
proprietários legais dos posseiros localizados na área; 

b. além disso, consideram que, neste processo, os "excluídos" passarão a representar 
um problema social a ser resolvido; 

c. tendo em vista, de outra parte, as dificuldades do Estado para efetuar as 
indenizações, acreditam que se devem buscar recursos junto a organizações 
internacionais para isso, principalmente dos proprietários tradicionais que 
representam 90% do total; 

d. em termos técnicos, consideram que o zoneamento irá indicar as áreas a serem 
indenizadas e a discriminatória administrativa indicará quem tem direito à 
indenização; 

e. ressaltam que as indenizações devem ser feitas nas áreas de fundamental 
importância; 

f. com estas etapas concluídas, acreditam que os trabalhos de fiscalização serão 
facilitados; 
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g. finalmente, considerando que a legislação impede a permanência de pessoas no 
parque, tem-se a preocupação de como ficarão as famílias localizadas na área; os 
estudos do Produto Básico de Zoneamento poderão apontar soluções para estas 
questões. 

6.2.3 - Fiscalização 

No que se refere ao trabalho de fiscalização no período, seguem as considerações dos 
diferentes atores sociais entrevistados: 

• Os prefeitos municipais denunciaram abusos de parte do lbama/Fatma/Polícia 
Ambiental. Consideram que foi um trabalho policial, autoritário, prepotente (inclusive com 
prisão de pessoas) e ineficaz. Criticaram a exigência de projetos junto a firmas 
particulares para plantio e reflorestamento, ao custo de 5 a 6 mil reais por projeto, inviável 
para a maioria dos agricultores. Consideram, ainda, que a proibição do corte de madeira 
para construção ou conservação de benfeitorias está dificultando a sobrevivência dos 
agricultores. 

• Para o Conselho Intermunicipal, a fiscalização foi conduzida de forma deficiente e 
errada, havendo necessidade de integrar a comunidade no papel de fiscal. 

• Já os líderes comunitários ambientalistas acham que a área de fiscalização é extensa 
demais para poucos fiscais. 

• As organizações não-governamentais vão além, descrevendo a fiscalização da área 
como sendo péssima e pouco confiável. Consideram a Polícia Ambiental mal formada, 
mal treinada e ineficiente; o lbama dificilmente aparece no local e a Fatma não informa 
sobre os limites. Destacam que a Celesc faz ligações de energia elétrica em casas de 
invasores. Apresentam como sugestão a integração da comunidade nos trabalhos de 
fiscalização, dada a extensão da área a ser fiscalizada e a insuficiência e ineficiência de 
fiscais. 

• Os produtores rurais caracterizam a fiscalização como repressora e punitiva, efetuada 
através de multas. Sugerem a integração da comunidade no trabalho de fiscalização, 
procurando educar a população que, em geral, desconhece os limites do parque e as 
proibições, especialmente nas regiões de lmaruí e São Bonifácio. Observam que a caça 
é efetuada por pessoas de fora do parque e que a retirada de madeira e lenha ainda 
continua. 

• As entidades públicas observam que a fiscalização é insuficiente e mal-equipada, fato 
que facilita a impunidade e ações arbitrárias. Apresentam as seguintes sugestões: 
a. integração da fiscalização à s estratégias econômicas e de educação ambiental; 

b. continuidade do Projeto Microbacias no parque para que continue havendo recursos 
que permitam uma fiscalização eficiente; 

e. integração da comunidade para auxiliar na prevenção de invasões e outros delitos (por 
deficiência de fiscalização, ainda são práticas comuns o desmatamento, o roubo de 
palmito e a caça); destacam, também, a incoerência entre a legislação atual de 
parques e a situação do parque. 
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6.2.4 - Educação Ambiental 

Os questionamentos referentes à educação ambiental resultaram em vários depoimentos, 
de acordo com os diferentes segmentos entrevistados. 

• O primeiro a fazer considerações foi o Conselho Intermunicipal. Afirma que, após o 
Seminário, os trabalhos de educação ambiental estão caminhando satisfatoriamente. 
Considera ser importante dar-lhes continuidade para a conscientização da população. 

• As entidades com interesse imobiliário crêem que a educação ambiental deve 
começar na escola, já que o adulto não aproveita tão bem este tipo de trabalho. É de 
opinião que o povo, não estando educado, irá degradar, principalmente se tiver dinheiro. 

• Os monitores em educação ambiental, por sua vez, defendem a idéia de que entidades 
públicas deveriam promover educação ambiental através de cursos e orientação. 

• As organizações não-governamentais também acreditam que a educação ambiental 
deva começar na escola, pois onde se adotou este procedimento a fiscalização melhorou. 
Consideram que o projeto de criação do parque deveria ter previsto a educação 
ambiental, medida que, com certeza, teria facilitado a integração com a comunidade e 
com os órgãos envolvidos. São de opinião que, apesar de inserida atualmente no projeto, 
a educação ambiental ainda é fraca, devendo ser incrementada, divulgada e orientada de 
forma coerente com a prática. 

• Uma parte considerável dos produtores rurais entrevistados, principalmente do 
município de lmaruí, não sabe o que é, nem ouviu falar em educação ambiental. Alguns 
dizem que as poucas pessoas da área que a têm, a receberam por herança dos 
antepassados, mas que, mesmo assim, deve ser melhorada. Deve-se recuperar o tempo 
perdido, sendo grandemente importante pela necessidade de novas atitudes. Também 
acham que esse processo deveria ter sido iniciado com a criação do parque. 

• Na opinião das entidades públicas, a educação ambiental é um componente inerente a 
todas as entidades e à sociedade como um todo. Destacam que o projeto da 
Fatma/Epagri desenvolvido neste sentido é muito bom e bastante positivo para o parque. 
Consideram que o Projeto Microbacias Hidrográficas está desenvolvendo um trabalho 
excelente, tanto com as pessoas de dentro do parque como do entorno. Acreditam que 
estas últimas deveriam ser colaboradoras permanentes do processo de implantação do 
parque. Ressaltam que a comunidade quer apenas orientação para colaborar com o 
projeto. Enfatizam que o turismo ecológico seria grandemente facilitado com a educação 
ambiental e ofereceria uma forma de sobrevivência à população localizada no parque. 
Consideram, no entanto, que os trabalhos de educação devem ser estendidos para toda 
a comunidade, envolvendo o maior número de pessoas, principalmente de jovens e 
crianças, já que, até agora, apenas os monitores e líderes comunitários receberam 
cursos neste sentido. Não se pode pretender que os resultados sejam imediatos; eles 
virão a médio e logo prazo. Completam afirmando que a virada do milênio exige novas 
mentes e só através da educação ambiental será possível a nossa sobrevivência. 

6.3 - PROCESSO DE DESANEXAÇÃO/ANEXAÇÃO 
A maioria dos prefeitos municipais entrevistados apresentou como sugestão a 
desanexação das áreas do parque que estejam próximas do meio urbano e daquelas que 
estão localizadas a leste da BR-101, além das que são representadas por várzeas e as não 
declivosas, abaixo da cota 100, com exceção de mangues e dunas. São de opinião que é 
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preferível um parque menor, porém bem fiscalizado. Sugerem, ainda, a anexação das áreas 
pertencentes às nascentes do rioCapivari. 

Já do ponto de vista do Conselho Intermunicipal, deve-se proceder às desanexações 
recomendadas pelos estudos de zoneamento da área. 

As entidades com interesse imobiliário, ao contrário, defendem a idéia de que devem ser 
desanexadas as áreas de balneários e terras recém-invadidas. Segundo elas, as áreas a 
serem protegidas e fiscalizadas devem ser delimitadas e o trabalho desenvolvido por 
pessoas que receberam educação ambiental. Sugerem a anexação das áreas 
compreendidas pelo Morro dos Cavalos, pela parte oeste da Baixada do Maciambu e as 
localizadas abaixo da cota 100, constituindo a sede do parque. 

Os monitores em educação ambiental sugerem que sejam desanexadas as áreas 
destinadas à agricultura orgânica. Acham importante a proteção dos mananciais localizados 
no parque, anexando áreas para isso, se necessário. 

Já as organizações não-governamentais vêem a desanexação como um fator limitante e 
recomendam que nunca e nada da área do parque seja desanexado. Defendem, ao 
contrário, que as indenizações necessárias devam ser efetivadas e que as áreas de entorno 
devam ser anexadas, inclusive praias, as quais deveriam ser administradas pelo Estado e 
não pelas prefeituras, para evitar desvios. 

Os produtores rurais prevêem a necessidade de se refazer a área do parque, através da 
indenização das áreas intangíveis e da desanexação das áreas de produção, garantindo, 
assim, as condições de sobrevivência dos moradores. 

Finalmente, as entidades públicas insistem na necessidade de estudos, visando à 
identificação das áreas a desanexar ou a anexar (estudos de zoneamento), os quais devem 
ser discutidos em equipes inter-disciplinares e com a comunidade. Além disso, são de 
parecer que se deve resolver a problemática situação da Baixada do Maciambu, localizar os 
índios em área histórico-cultural e anexar ao parque as áreas montanhosas pertencentes às 
nascentes do rio Capivari e à Serra da Garganta (entre São Bonifácio eAnitápolis). 

6.4 - PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A proteção ambiental do parque consistiu no quarto aspecto avaliado pela pesquisa. Com 
referência a este tema, seguem os depoimentos e opiniões dos vários agentes sociais. 

Para os prefeitos municipais, é necessano preservar os manancrars, pois a água é 
fundamental para a sobrevivência. Consideram que a fiscalização da Polícia Ambiental nas 
áreas dos mananciais é realizada a contento e que a Casan deveria pagar pelo uso da 
água, permitindo, assim, indenizar as áreas de preservação e as prefeituras. 

O Conselho Intermunicipal é de opinião que a proteção ambiental é absolutamente 
necessária para que a comunidade não seja expulsa do parque pela própria natureza. Para 
isso, há que se conscientizar a comunidade sobre a necessidade de preservação do meio 
ambiente. 
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Da mesma forma, os líderes comunitários ambientalistas chamam a atenção para a 
necessidade de um trabalho contínuo de conscientização, já que sempre há novos 
moradores na área. 

As organizações não-governamentais apontam a necessidade de proteção ambiental 
como prioridade, visando impedir o progresso da poluição dos mananciais. Recomendam 
que se busquem formas alternativas de exploração da propriedade agrícola (agricultura 
orgânica, por exemplo) na localidade de Vargem do Braço. Apontam, ainda, a necessidade 
da preparação de pessoas para comandar o serviço de proteção. 

As entidades públicas foram, entre os agentes pesquisados, as que abordaram o aspecto 
proteção ambiental de forma mais abrangente e diversificada. Começaram por indicar que 
há uma sobreposição de instituições desenvolvendo esse tipo de atividade, havendo 
necessidade de uma harmonização destas funções. Consideram ser importante a 
preservação das nascentes dos rios o· Una, Cubatão do Sul e Capivari, além da Baixada do 
Maciambu. Destacam a necessidade de se estudar alternativas de produção agrícola para a 
localidade de Vargem do Braço que apontem caminhos para combater principalmente o uso 
indiscriminado de agrotóxicos. Sugerem, ainda, que sejam desenvolvidos estudos da 
biodiversidade em toda a área do parque, que conduzam ao estabelecimento de um novo 
plano de manejo, para uma melhor proteção ambiental. Recomendam o combate ao uso de 
agrotóxicos, à retirada de madeira, à caça predatória, além da invasão imobiliária 
incentivada por muitas prefeituras. Advertem sobre o descuido com as matas ciliares, 
sobretudo junto ao rio Cubatão do Sul, havendo necessidade de reflorestamento com 
essências nativas. Lembram, finalmente, que a área é fundamental para o abastecimento da 
Grande Florianópolis e que a irresponsabilidade é ainda muito grande no que se refere à 
proteção das águas. Por esta razão, sugerem que se intensifique a política de educação 
ambiental, medida que, segundo estas entidades, traria conseqüências positivas diretas 
sobre a proteção ambiental. 

6.5-A CONVIV~NCIA DOSÀGRICULTORESNOPARQUE 

A pesquisa de campo procurou registrar, também, as opiniões dos diferentes segmentos 
com respeito às condicionantes para uma convivência harmônica das famílias de 
agricultores ali residentes se houvesse uma modificação da lei que rege uma unidade de 
conservação tipo paraque. 

Segundo os prefeitos municipais, tais condições são: 

a. desenvolvimento de uma agricultura orgânica que assegure um mínimo de ganho para 
os trabalhadores da Vargem do Braço; 

b. educação ambiental integrando as atividades da comunidade; e 
c. indenizações justas para os agricultores que tiverem que sair do parque. 

O Conselho Intermunicipal é favorável à convivência harmônica e acredita que ela seja 
possível, desde que o produtor rural passe a integrar os organismos que atuam no parque, 
sempre dentro do espírito de defesa da natureza. 

Os monitores em educação ambiental acreditam que para haver convivência harmônica 
do agricultor no parque é fundamental que se combata o uso de agrotóxicos. 
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Para as organizações não-qovemamentals, a educação ambiental converteria os 
moradores em fiscais, facilitando, assim, a convivência na área. Além disso, acreditam que a 
introdução do manejo sustentável permitiria a permanência inclusive de grandes 
proprietários, tendo sempre em mente a importância do combate ao uso de agrotóxicos. 
Consideram importante para a convivência harmônica ensinar o produtor a produzir e a 
preservar, pois ele é necessário para a produção de alimentos. 

Do ponto de vista do próprio produtor rural, as condições para a permanência e produção, 
dentro de princípios de convivência harmônica, seriam representadas por: 
a. produção sem poluição (agrotóxicos); 
b. respeito à natureza; 
e. existência de educação ambiental; 
d. prática da rotação de culturas; e 
e. respeito às escrituras públicas dos moradores do parque. 

Constatou-se que dez famílias praticam a agricultura orgânica na área. Apesar de 
apresentar boas perspectivas econômicas esta atividade enfrenta atualmente mercado 
restrito. Observou-se, ainda, que vem diminuindo o uso de produtos químicos. 

Dado o impedimento legal de permanência de moradores nesta área frente às leis que 
regem uma Unidade de Conservação tipo parque, as entidades públicas sugerem as 
seguintes providências: 

a. que se façam estudos de zoneamento para identificar os vários tipos de uso da Unidade 
de Conservação, como também que se indiquem áreas para serem anexadas ou 
desanexadas. De acordo com estas entidades, o zoneamento fornecerá diretrizes para a 
definição de desapropriações e indenizações; 

b. que seja desenvolvida agricultura sustentável na área de entorno; 
e. que os agricultores sejam educados para a proteção do meio ambiente; e 
d. que os moradores do parque sejam devidamente informados sobre as leis e regras 

existentes sobre o assunto. 

6. 6 - A VALIAÇÂO DAS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NO PARQUE 

O sexto aspecto da pesquisa procurou registrar e conhecer melhor a opinião dos diferentes 
agentes sociais, expostas a seguir, sobre o trabalho que vem sendo desempenhado pelas 
diversas instituições e órgãos que atuam no parque. 

Alguns itens não contêm indicações de todos os entrevistados porque não houve 
manifestação de opinião sobre o assunto. 

6.6.1 - Atuação da Fundação do Meio Ambiente - Fatma 

Segundo os prefeitos municipais, a atuação da Fatma tem sido mais coercitiva do que 
esclarecedora e educadora, sem respeito ao cidadão. Ressaltam que falta entendimento 
com as prefeituras. 
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O Conselho Intermunicipal reconhece, no entanto, que a atuação deste órgão vem 
melhorando e que deve melhorar ainda mais. Antigamente, a Fatma não se integrava, 
limitava-se a fiscalizar e a penalizar. 

Do ponto de vista dos monitores em educação ambiental, o trabalho de fiscalização da 
fundação ainda é insuficiente. 

Da mesma forma, as organizações não-governamentais afirmam que sua estrutura é 
deficiente, sendo, por conseqüência, o trabalho de fiscalização também deficiente. Sugerem 
que deve melhorar a comunicação com a comunidade. 

Para os produtores rurais, a Fatma se considera absoluta na área. Mesmo assim, dizem 
que a fiscalização é insuficiente, principalmente pela insuficiência de pessoal. Dizem que a 
sua atuação em educação ambiental melhorou um pouco após o seminário para 
implantação do Parque. 

As entidades públicas, ao avaliarem a atuação da Fatma, consideram que este órgão 
possui poucos recursos e estrutura deficiente em relação à tarefa que lhe cabe no Parque. 
Sua atuação é considerada rígida no que se refere à fiscalização, mas despreparada para 
outras funções. Observam que existem duas correntes na Fatma sobre a sua atuação: uma 
conservacionista (restritiva) e outra produtivista, preocupada com o manejo dinâmico voltado 
ao turismo, porém pouco preocupada com as comunidades tradicionais. 

6.6.2 - Atuação da Polícia Ambiental 

Na visão dos prefeitos municipais, a Polícia Ambiental tem cumprido sua obrigação, mas 
comporta-se de forma rígida e pouco amigável, sem respeito ao morador, sendo ainda muito 
ostensiva. 

O Conselho Intermunicipal acredita que realmente melhorou a atuação da Polícia 
Ambiental, mas ainda deve buscar uma integração maior com a comunidade. 

Para os monitores em educação ambiental, a ação de fiscalização da Polícia Ambiental é 
dificultada pelo difícil acesso ao Parque e pela estrutura deficiente que apresenta. 

Já para as organizações não-governamentais, a atuação deste órgão, além de deficiente, 
é insuficiente, devido principalmente à falta de formação profissional em educação 
ambiental. Segundo elas, esta unidade policial deveria primeiro ser educada na área 
ambiental para poder atuar como educadora. 

Os produtores rurais, por sua vez, vêem a atuação deste órgão como deficiente, 
principalmente no que diz respeito ao roubo de palmito. Consideram, de outra parte, que há 
muita rigidez e pouca educação em sua atuação. Destacam que o seminário para a 
implantação do parque contribuiu para a melhoria das relações com a comunidade e para a 
educação ambiental, mas ressalvam que há, ainda, muito a se fazer. 

Por último, as entidades públicas opinaram sobre a necessidade de juntar à ação da 
Polícia Ambiental a educação ambiental. Consideram que esta unidade policial assume, por 
vezes, atribuições da Fatma e que é injustiçada, pois trabalha com deficiência de condições, 
sendo, muitas vezes, responsabilizada por problemas atribuídos a falhas nas indenizações. 
Lembram, ainda, que foi preparada para ações repressivas e que só agora está sendo 
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treinada para atuar em educação ambiental. Sugerem que esta unidade atue de forma 
integrada e em parceria com a comunidade. 

6.6.3 - Atuação da Epagri 

Os prefeitos municipais elogiam o trabalho da Epagri, apesar de considerarem que houve 
omissão no caso do parque. 

Para o Conselho Intermunicipal, o trabalho desta empresa é pouco eficiente. Consideram 
que seu trabalho deveria ser mais preservasionista, mais de campo e menos de gabinete. 

Ao contrário, os lideres comunitários ambientalistas aprovam o trabalho da Epagri, 
ressaltando que seus técnicos, apesar de serem poucos, procuram transmitir educação 
ambiental. 

Da mesma forma, as organizações não-governamentais destacam que, apesar da sua 
estrutura deficiente, a Epagri desenvolve um trabalho formidável em educação ambiental. 
Afirmam que entre os órgãos que atuam no parque é o que melhor funciona. 

Os produtores rurais vêem o trabalho desta empresa limitado às microbacias e de forma 
incompleta. De qualquer forma, consideram que é o único órgão que está efetivamente se 
"mexendo". 

Para as entidades públicas, a Epagri está fazendo um belo trabalho de mapeamento e de 
reconhecimento físico no parque. Consideram ser um trabalho de profissionais conscientes, 
direcionado tanto à orientação técnica da produção quanto à proteção das fontes de água. 
São de opinião que a empresa deve melhorar seu relacionamento e integração com a 
Fatma. Vêem sua atuação dirigida à educação ambiental, mas ainda de forma modesta, 
atuando em duas linhas básicas: a linha ecológica, que está crescendo, e a produtivista. 

6.6.4 - Atuação do Conselho Intermunicipal 

Na opinião dos prefeitos municipais, o Conselho Intermunicipal tem desenvolvido um bom 
trabalho, apesar de ter começado a atuar há pouco tempo. 

Já as organizações não-governamentais consideram que esta entidade representativa 
está pouco presente e que possui, inclusive, invasores de terras entre seus membros. 

Para os produtores rurais, há pouca participação de seus integrantes no trabalho e na 
solução dos problemas do parque. 

Ao contrário, para as entidades públicas, a constituição do conselho foi uma das melhores 
coisas que aconteceram após a criação do parque, apesar de a desanexação da Ponta do 
Papagaio ter sido liderada por um de seus membros. Sua ação, de acordo com estas 
entidades, vem resultando em uma maior participação das prefeituras na implantação do 
Parque. Mesmo assim, consideram que ainda há desencontro com os órgãos públicos, além 
de faltar um maior envolvimento com a comunidade. 
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6.6.5 - Atuação das Prefeituras 

Ao ser consultado sobre a atuação das prefeituras no parque, o Conselho Intermunicipal 
considerou a necessidade de melhorar o seu nível de participação. 

Para os monitores em educação ambiental, as prefeituras não têm estrutura para atuar 
satisfatoriamente, à exceção da de Águas Mornas, que tem apresentado uma participação 
razoável. 

Do ponto de vista das organizações não-governamentais, a atuação das prefeituras pode 
ser considerada deficiente, principalmente em Palhoça. De acordo com estas organizações, 
as prefeituras só estão interessadas em tirar proveito para si próprias. 

Da mesma forma, os produtores rurais, à exceção de Santo Amaro da Imperatriz, 
caracterizam como fraco o desempenho das representações municipais no parque, já que 
nada têm feito em relação ao meio ambiente. Por esta razão, segundo eles, estão 
desacreditadas em relação a este aspecto, pois sua ação se restringe à defesa da 
população. 

Neste mesmo sentido, as entidades públicas acreditam que as prefeituras não vêem no 
parque uma oportunidade para desenvolver uma ação de defesa da ecologia. Estão, de 
acordo com estas entidades, apenas preocupadas com a coleta de impostos e com as 
indenizações e aguardam as desanexações. Sugerem que procurem uma maior integração 
com os demais órgãos na defesa do meio ambiente. 

6.6.6 - Atuação das Organizações Não-Governamentais 

Os prefeitos municipais limitam-se a dizer que as organizações não-goveramentais atuam 
na preservação do meio ambiente. 

Para os líderes comunitários ambientalistas, estas organizações desenvolvem um bom 
trabalho de proteção do meio ambiente. Algumas, contudo, representam interesses 
particulares para recebimento de verbas. Para estas lideranças, as organizações não 
governamentais deveriam ser apolíticas. 

Da mesma forma, para as entidades públicas, estas organizações desenvolvem um bom 
trabalho, que deve ser melhorado e fortalecido. Ressalvam, no entanto, que algumas 
defendem interesses particulares nas praias da Pinheira e do Sonho e outras estão 
interessadas nas indenizações; outras, ainda, atuam dentro do Conselho Intermunicipal. 

6.6.7 -Atuação da Companhia de Água e Saneamento - Casan 

Para o Conselho Intermunicipal, a Casan não apresenta nenhuma participação no parque, 
limitando-se a discutir seus interesses. Afirma que esta companhia ficou dez anos sem 
visitar a Vargem do Braço. 

As organizações não-governamentais pensam da mesma forma. Classificam como 
péssima a atuação desta companhia, pois até efetuou, ligações de água para invasores. 

Para os produtores rurais a Casan não vem se envolvendo em nada que se refira ao 
parque. Pensam que deveria buscar um maior envolvimento. 
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Nesta mesma linha, as entidades públicas consideram que a Casan não participa e não 
busca entrosamento com a comunidade de Vargem do Braço. Acreditam que deveria pagar 
pela água que capta gratuitamente e vende. 

6.6.8 - Atuação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Para o Conselho Intermunicipal, a Ufsc só atua na defesa de interesses próprios. 

Já as organizações não-governamentais são de opinião que a universidade faz o que 
pode, particularmente no atendimento aos índios guaranis. 

Para as entidades públicas, a Ufsc desenvolve trabalhos junto aos índios na área do 
parque. Consideram, contudo, que estes trabalhos são muito acadêmicos e sem resultados. 
Sugerem que a universidade procure melhorar o trabalho desenvolvido, bem como seu 
relacionamento com os demais órgãos atuantes. 

6.6.9 - Atuação de Outras Organizações 

• Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

Indicam que têm auxiliado nas ações do parque e atuado de forma satisfatória na defesa 
dos agricultores. 

• Centrais Elétricas de Santa Catarina - Celesc 

É lembrada na pesquisa pelo fato de fazer incorretamente ligações elétricas para 
invasores 

• Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SOM 

É cobrada uma participação mais efetiva deste órgão. No passado, só se fez presente no 
Seminário do Campeche. Atualmente, está participando do zoneamento do parque e do 
trabalho em educação ambiental 

• Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina - Udesc 

Apresenta pouca participação, segundo a pesquisa. Está presente apenas na Comissão 
lnterinstitucional. Deveria melhorar a participação e o relacionamento. 

• Sebrae 

Está atuando há pouco tempo no parque. Tem desenvolvido um bom trabalho, 
especialmente no projeto de turismo ecológico para a exploração do entorno na área do 
município de São Bonifácio. 

• Governo do Estado 

Conforme a pesquisa, não tem priorizado o parque como área de importância ambiental e 
econômica. 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama 

Ao longo da pesquisa, sua atuação ficou caracterizada como muito burocrática, 
impossibilitando a ação dos agricultores. Atuou mais na comunidade de entorno. 

• Ministério Público 
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Este órgão aparece nas entrevistas apoiando plenamente os trabalhos de fiscalização e 
policiamento ambiental. 

• Procuradoria Geral do Estado 

É lembrado pela garantia oferecida no processo de legitimidade da documentação das 
discriminatórias administrativas. Sua atuação é considerada pequena. 

• Secretaria do Desenvolvimento Rural e da Agricultura - SOA 

Apresenta, segundo a pesquisa, um bom relacionamento com as entidades que atuam na 
área do parque, mas que deve ser intensificado. 

• Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul 

É lembrada por ter construído a casa de artesanato dos índios guaranis no Morro dos 
Cavalos. Poderia melhorar sua participação nas atividades do parque. 

6. 7 - PROBLEMAS SURGIDOS COM A CRIAÇÂO E lMPLANTAÇÂO DO 
PARQUE 

Na pesquisa, procurou-se avaliar a opinião de alguns segmentos sociais no que se refere 
aos problemas surgidos com o processo de criação e implantação do parque. 

Segundo os prefeitos municipais, o produtor rural ficou impossibilitado de produzir, 
intensificando, assim, o êxodo rural, com expulsões sem as devidas indenizações. Outro 
problema surgido com o parque foi o da descapitalização do produtor e do município, além 
do prejuízo ao turismo. Estes problemas surgiram porque não houve preocupação com os 
aspectos sociais e porque não houve consulta à comunidade. 

O Conselho Intermunicipal apresentou como problemas nascidos com a criação do parque 
a pressão sobre os agricultores e a falta de normatização para uma atuação adequada do 
produtor rural nele residente. 

6.8 - lDENTIFICAÇÂO DE GRUPOS DE INTERESSE 
A pesquisa procurou identificar também os grupos de interesse formados no processo de 
criação e implantação do parque, de acordo com o ponto de vista dos segmentos 
entrevistados. 

Os prefeitos municipais destacam a presença dos seguintes grupos de interesse na área: 

a. grupos imobiliários nas praias do Sonho, da Pinheira e da Guarda do Embaú; 

b. agricultores da Vargem do Braço que praticam agricultura orgânica com o objetivo de 
assegurar ali a sua permanência; 

c. grupo Cecrisa, que se apropriou de área do parque para obter indenização; 

d. setor madeireiro, que vem procurando obter maiores indenizações. 

Para os produtores rurais, além das madeireiras, que constituem grupos de interesse que 
incentivaram inicialmente as derrubadas e reivindicam indenizações, ressaltam a presença 
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de associações de moradores das praias com objetivos muitas vezes conflitantes, pois 
algumas defendem a permanência de invasores na área e outras lutam por sua expulsão. 

As organizações não-governamentais apontam como grupos de interesse: 

a. associação dos Moradores e Amigos da Ponta do Papagaio, que tem por objetivo a 
desanexação da área; 

b. grupos das praias do Sonho e da Pinheira, com interesses particulares, tais como 
indenizações, verbas públicas, etc.; e 

c. associações como: Amapinheira, Nata, Defensores das Praias do Sonho e Papagaio, 
Jornal Espinheira e Somar Parque, com finalidade de preservação ambiental. 

Segundo as entidades públicas, são os seguintes os grupos de interesses na área: 

a. grupos de veranistas das praias do Sonho, Pinheira e Embaú, que têm por objetivo a 
legalização de suas posses: 

b. grupos formados por pequenos produtores rurais que lutam por sua permanência na área; 
e. grupo de proprietários, que não moram no parque e que querem ser indenizados; 
d. comunidade indígena que luta por espaço para se estabelecer; 
e. ONGs como: Garopaba, Amapinheira e Surfistas do Embaú, que buscam a proteção 

ambiental; 
f. prefeituras municipais interessadas em excluir áreas do parque; e 
g. Conselho Intermunicipal, lutando pela consolidação do parque. 

6.9 - EXPECTATIVAS FUTURAS DO PARQUE 
A pesquisa permitiu que se avaliasse o que esperam os agentes sociais quanto ao futuro do 
parque. As diferentes expectativas são consideradas a seguir. 

Os prefeitos municipais esperam: 

• a área do parque devidamente zoneada, com as anexações e desanexações redefinidas 
e recursos disponíveis para as indenizações; 

• um plano de manejo em execução, incluindo áreas para ecoturismo, turismo rural, 
proteção da flora e da fauna, além da produção diferenciada de alimentos; 

• um sistema de ICMS ecológico implantado, visando compensar as perdas das 
prefeituras; 

• uma forma de impedir o abuso do poder econômico das grandes empresas no parque. 

O Conselho Intermunicipal pretende que: 

• futuramente, o parque esteja definitivamente implantado e que todos os envolvidos 
tenham consciência de suas obrigações, tendo como resultado final a proteção da 
natureza, sem perder de vista que o homem faz parte dela. 

As entidades imobiliárias esperam: 
• ver o parque redimensionado, com sua área demarcada com cercas; 
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• as famílias tradicionais mantidas e treinadas para ocuparem a posição de guardiães do 
parque, sob a supervisão da Fatma e da Polícia Ambiental, sendo excluídas aquelas que 
se negarem a preservar a área; 

• que as invasões da orla marítima tenham sido desocupadas via judicial; 
• que os municípios e o Estado tenham feito as devidas concessões para alcançar os 

resultados pretendidos. 

Os monitores em educação ambiental têm esperança que: 
• o projeto do parque saia do papel, tendo como meta fundamental a preservação da área 

dos mananciais e a promoção da agricultura orgânica. 
Os produtores rurais esperam que: 
• a área do parque se restrinja às matas virgens e às áreas declivosas; 
• a comunidade seja educada para a preservação, incluindo as entidades e as 

universidades; 
• as indenizações e desanexações sejam efetuadas, permitindo a produção agrícola 

sustentável para a sobrevivência das famílias tradicionais; 
• se promova o ecoturismo e se defina a área para os indígenas do Morro dos Cavalos. 

As organizações não-governamentais esperam: 

• que lhes seja dado o direito de participar nas questões ambientalistas, junto com o 
Estado e os municípios, aliando-se à comunidade para preservar o meio ambiente, com 
destaque para os mananciais; 

• a demarcação imediata do parque para impedir invasões; 
• que sejam feitas as indenizações, que o ecoturismo seja promovido e que o problema 

dos índios seja resolvido. 

As entidades públicas esperam: 

• que o zoneamento da área forneça as indicações para o plano de manejo e para o 
estabelecimento de uma política conservacionista; 

• a aprovação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Seuc), por ser 
fundamental para a criação e implantação de parques; 

• que se crie a consciência de que o homem faz parte da biodiversidade; 
• que a administração do parque passe a ser participativa, envolvendo entidades 

ambientalistas, população tradicional e indígenas; 
• a promoção do ecoturismo na área, envolvendo a Santur; 
• que os problemas sociais sejam amenizados, promovendo, se necessário, a troca de 

áreas do parque por áreas do Estado fora dele; 
• que a Casan seja mais envolvida nos problemas do parque e que o uso da água seja 

taxado para cobrir despesas; 

• a aprovação do ICMS ecológico, visando diminuir a pressão sobre as prefeituras do 
parque. 
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6.10-DIFICULDADES E ENTRAVES PARA A ATUAÇÃO NO DOS 
DIVERSOS ATORES RELACIONADOS COM AS QUESTÕES DO 
PARQUE 

Várias dificuldades e entraves foram apontados como problemas para a atuação dos 
diversos atores que atuam em sua área, cabendo destacar os que seguem. 

• Para o Conselho Intermunicipal: 
a. falta de recursos financeiros; 
b. pouca integração de alguns prefeitos; 
c. descrença no processo por parte da comunidade; e 
d. predominância dos interesses particulares. 

• Para as organizações não-governamentais: 
a. falta de integração entre ONGs, Estado e municípios, onde as primeiras atuam como 

agente mobilizador, informador e educador ambiental; 
b. falta de estrutura adequada para elaboração de projetos para manter a 

sustentabilidade da região; e 
c. falta de educação ambiental que permita ao morador do parque sentir-se parte e 

preservador do meio. 

• Para os líderes comunitários ambientalistas: 
a. falta o desenvolvimento de trabalhos de monitoria; e 
b. falta de novos cursos preparatórios. 

• Para as entidades públicas: 
a. falta de articulação entre os departamentos da Universidade Federal de Santa 

Catarina que têm interesse no parque; 
b. pouco envolvimento da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 

SDM - no Projeto Microbacias e no parque; 
c. falta de integração entre os diferentes órgãos e seus dirigentes; 
d. a Fatma não aceita parcerias; 
e. a não-aplicação dos recursos do Prosolo na área do parque devido ao impedimento 

da lei; 
f. descumprimento da legislação ambiental; 
g. entraves na questão fundiária e falta de demarcação dos limites do parque; 
h. deficiência dos recursos humanos para os trabalhos de fiscalização, aliada à falta de 

equipamentos; 
i. conflito entre os objetivos da SDA (compromisso com o produtor) e os da Fatma; 

dificuldades nos trabalhos de discriminatória administrativa; e 
j. inexistência de um plano de manejo do parque. 
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7 -IMPACTOS DA IMPLANTAÇÂO DO PARQUE A PARTIR DA 
INSERÇÂO DO PROJETO MICROBACIAS 

As mudanças sociológicas ocorridas nas organizações e nos grupos de interesse do parque 
foram avaliadas através de pesquisa, cujos resultados foram expostos anteriormente, as 
quais representam, na essência, o principal objeto deste estudo. 

A realização do seminário para implantação do parque em abril de 1997 representou um 
marco histórico no gerenciamento da unidade de conservação do parque, principalmente 
porque, a partir deste evento, teve início um intenso trabalho de planejamento participativo, 
com o envolvimento efetivo da comunidade. 

Foi a partir deste evento que as atividades do parque efetivamente começaram a ser 
dinamizadas. Este foi, com certeza, o aspecto positivo mais importante da intensificação das 
ações do Projeto Microbacias nesta área, tendo sido destacado pela maioria dos 
entrevistados. São consideradas, neste caso, as atividades relacionadas à discriminatória 
administrativa, incluindo o cadastramento da maioria dos estabelecimentos agrícolas, os 
trabalhos de fiscalização da Polícia de Proteção Ambiental, bem como as atividades de 
Educação Ambiental, efetivadas através de cursos de saneamento e do envolvimento 
comunitário em comissões de educação. 

Foi, ainda, a partir daquele evento que começou a haver uma maior integração comunitária, 
tendo sido constituído o Conselho Intermunicipal e a Comissão lnterinstitucional de 
Educação Ambiental. 

Além disso, este processo deu origem a outros resultados concretos e positivos, entre os 
quais cabe destacar: 

a. permitiu que se reorientassem as ações para o parque; 

b. possibilitou um melhor diagnóstico dos problemas e conflitos gerados pela sua criação; 

c. facilitou o levantamento dos reais anseios da comunidade; 

d. melhorou a mobilização/integração dos diversos órgãos governamentais que atuam na 
área; 

e. permitiu a participação mais direta dos nove prefeitos dos municípios envolvidos; 

f. intensificou a mobilização comunitária; e 

g. possibilitou a diminuição dos conflitos existentes entre a fiscalização/policiamento e a 
comunidade. 

Deste processo de participação comunitária resultou, também, a elaboração do Programa 
de Educação Ambiental, após discussão com o Conselho Intermunicipal e com a 
comunidade local. Este programa previu como objetivos e metas principais: a capacitação 
de técnicos, monitores, lideranças e outros membros comunitários para desenvolverem 
ações de educação ambiental; proporcionar condições para a visitação do parque, 
viabilizando seu projeto arquitetônico; elaboração de material educativo e de divulgação 
como suporte às ações de educação ambiental; incentivar a organização comunitária, 
visando à busca de alternativas para a sustentabilidade do parque através da mídia; 
mobilizar a comunidade dos diversos municípios para participarem da elaboração, execução 
e avaliação dos planos municipais de educação ambiental. 
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A execução do Programa de Educação Ambiental provocou modificações substanciais nas 
ações da Polícia Ambiental, após a participação de seus homens em cursos específicos. As 
atividades desta corporação passaram de uma ação ostensiva, que muitas vezes abusava 
de sua autoridade, para uma ação educativa e orientadora. Esta mudança deu início a um 
processo de colaboração da comunidade para as atividades de vigilância ambiental. 

Os trabalhos do Conselho Intermunicipal em 1999 têm-se caracterizado pela reunião de 
grande contingente comunitário. A presença do governador do Estado e de outras 
autoridades estaduais e municipais, a objetividade e a constância das reuniões são vistas 
como fatores determinantes para esta grande participação. 

Alguns impactos negativos também foram destacados pelos entrevistados, quais sejam: 

• intensificação tardia das ações do projeto na área do parque, principalmente na 
comunidade de Vargem do Braço; 

• falta de uma real integração entre os órgãos públicos, fato que impediu avanços na 
realização das metas programadas, é o caso da paralisação da discriminatória 
administrativa pela Secretaria da Agricultura por intermédio legal; a atuação da Epagri 
nas microbacias situadas na área do parque também não foi possível devido às 
questões legais; 

• atraso nas ações relacionadas à educação ambiental, uma das causas da baixa 
integração entre os órgãos, as prefeituras e a comunidade. 

8 - PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS PELOS 
ENTREVISTADOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE 

O trabalho de pesquisa, exposto nos itens anteriores, possibilitou que os entrevistados 
indicassem quais as principais medidas para a superação das dificuldades e entraves, 
visando à consolidação do parque, as quais são relacionadas a seguir. 

• Alocar os recursos financeiros necessários para pagamento das áreas de terra a serem 
indenizadas. Esta tem sido apontada como a principal medida para a harmonização e 
consolidação do parque. 

• Efetuar estudos de zoneamento que orientem a elaboração de um plano de manejo 
integrado e participativo. 

• Envolver efetivamente as autoridades, em todos os níveis, na busca de soluções para os 
problemas do parque. 

• Implementar uma política ambiental adequada, apoiada numa legislação completa e 
precisa. 

• Adotar um trabalho de fiscalização da área suficientemente abrangente para evitar a 
ocupação urbana do parque e, ao mesmo tempo, participativa, envolvendo a comunidade 
local. 

• Implementar medidas para consolidação do parque que sejam resguardadas de 
interesses políticos descontínuos e, muitas vezes, conflitantes com ações de governos 
anteriores. 
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9 - CONCLUSÔES E RECOMENDAÇÔES 
Como era o propósito inicial do presente relatório, procurou-se resgatar a trajetória de 
implantação do parque, avaliando, neste processo, a interação e o comportamento dos 
diversos segmentos sociais localizados na área e no seu entorno. Procurou-se avaliar, 
também, o papel desempenhado pelo Projeto Microbacias e sua importância neste contexto. 

Dessa forma, são consideradas a seguir as principais conclusões do estudo: 

• O parque foi criado e implantado sem uma programação previa que contemplasse 
recursos financeiros para as indenizações, consulta ampla e permanente à comunidade e 
orientação prévia em educação ambiental. Como decorrência, a comunidade foi pouco 
envolvida tanto em sua criação como em sua implantação. Com isto, o ambiente 
ecológico, o econômico e o social da região foram afetados por inúmeros problemas. 

• A partir de abril de 1997, após a realização do seminário de implantação do parque, a 
situação melhorou, principalmente no que diz respeito à educação ambiental, 
relacionamento entre as entidades públicas e privadas e entre estas e a comunidade. 
Além disso, a fiscalização passou a ser menos autoritária e punitiva e mais educativa, 
havendo maior integração com a comunidade que, em muitos casos, passou a assumir o 
papel de vigilante auxiliar. 

• Em muitos casos, a área é considerada muito extensa relativamente à capacidade de 
fiscalização plena. Há a convicção, por parte de algumas prefeituras que é melhor um 
parque com menor dimensão, porém bem fiscalizado. Neste sentido, estes atores sociais 
apresentam como sugestão a desanexação das áreas de praia e das áreas planas já 
degradadas. No entanto, isso dependeria essencialmente do Produto Básico de 
Zoneamento do Parque, trabalho em elaboração. Deste, resultará o seu necessário plano 
de manejo, que indicará as áreas que poderiam ser desanexadas e qual o tipo de manejo 
a ser utilizado dentro da nova classificação. Observa-se, contudo, que os segmentos que 
pleiteiam a desanexação de áreas quase sempre acreditam que, com isto, estariam 
liberados para desenvolver quaisquer ações sobre elas, não tendo mais que se 
preocupar com a preservação do meio ambiente. 

• A maioria das prefeituras municipais vê o parque mais como uma possibilidade de 
aumento da arrecadação e de indenização de áreas do que como uma alternativa de 
preservação ecológica. 

• O Conselho Intermunicipal é considerado estratégico para a consolidação do parque. 
Sobre ele estão depositadas as maiores esperanças na busca de soluções para os 
principais problemas. No entanto, para isso, deveria apresentar um melhor 
funcionamento, procurando integrar as diversas forças atuantes, representadas 
principalmente pelo governo estadual e dos municípios, por entidades públicas e privadas 
e pela própria comunidade. A falta de participação efetiva de seus integrantes é a 
principal causa de inúmeros problemas derivados da atuação deficiente que apresenta. 

• De uma maneira geral, as entidades e órgãos públicos atuantes na área apresentam um 
relacionamento deficiente, observando-se, em alguns casos, sérios atritos. Este fato tem 
contribuído para atrasar o processo de implantação do parque. 

• As organizações não-governamentais têm seus interesses concentrados na orla marítima 
e apresentam objetivos diversificados e às vezes conflitantes. As que compõem o Fórum 
Permanente das Entidades do Distrito da Enseada de Brito, em número de 12, 
(Associação dos Moradores e Amigos da Pinheira - Amapinheira, Associação dos 
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Proprietários de Imóveis da Avenida Beira-Mar da Praia da Pinheira, Associação dos 
Moradores de Enseada do Brito, Associação de Pais e Professores, Associação 
Comunitária do Meio da Praia da Pinheira, Comissão Pró-Associação Comercial da 
Pinheira, Associação de Surf e Preservação da Guarda, Núcleo de Apoio ao Todo 
Ambiente - Nata, Associação dos Defensores da Praia do Sonho e Papagaios, Comissão 
da Igreja Católica da Pinheira, Jornal Espinheira, Sociedade em Movimento de Apoio à 
Região do Parque - Soma Parque), têm por principal objetivo a defesa do meio ambiente. 
Outras, no entanto, têm como objetivo a defesa de seus interesses imobiliários, mesmo 
que isto as leve a prejudicar o meio ambiente. 

• Há também outros grupos com interesse nas desanexações, que vão desde pequenos 
agricultores localizados na comunidade de Vargem do Braço, até grandes proprietários 
em Sertão do Maciambu e madeireiras, todos pretendendo obter indenizações. 

• Constata-se que o governo estadual dedicou pouco interesse aos assuntos do parque até 
o final de 1998. A participação pessoal e sistemática do atual Governador nas reuniões 
vem alterando esta situação, trazendo uma nova dinâmica nos trabalhos e um maior 
envolvimento comunitário. 

• Observa-se, de uma maneira geral, que os produtores rurais entrevistados estão a par da 
necessidade de preservação do meio ambiente e de algumas atividades do Projeto 
Microbacias no parque. A exceção ficou por conta dos agricultores localizados na parte 
sul da área, mais precisamente no município de lmaruí, os quais não estavam bem 
informados. 

Com o objetivo de oferecer alternativas que contribuam para a consolidação do parque, são 
apresentadas algumas recomendações, resultantes da pesquisa efetuada e dos diversos 
contatos mantidos durante a elaboração do presente estudo. 
• Tendo em vista a importância do Conselho Intermunicipal para o parque, recomenda-se 

uma atenção especial para este colegiado, inclusive procurando reestruturá-lo, se for o 
caso. Há que se buscar uma maior participação, agilidade e entrosamento deste 
organismo principalmente com as ONGs e com a comunidade. O momento é bastante 
oportuno para isto, tendo em vista o apoio que o parque vem recebendo do atual 
governador do Estado. 

• Da mesma forma, toda a atenção deve ser dada à Comissão lnterinstitucional de 
Educação Ambiental, pois de seu bom funcionamento e das comissões municipais que a 
integram dependem, em grande parte, os resultados esperados no processo de 
consolidação do parque. 

• A pouca participação direta da comunidade foi identificada, ao longo de todo o estudo, 
como um dos principais fatores restritivos à implantação do parque. Dessa forma, o 
envolvimento deste segmento nos organismos citados e em todas as atividades do 
parque é de vital importância para sua consolidação. Estão incluídas, neste caso, as 
atividades de fiscalização, das quais a comunidade poderá perfeitamente participar como 
vigilante auxiliar. 

• A obtenção de recursos financeiros para dar continuidade à implantação do parque deve 
estar entre as prioridades das autoridades e lideranças estaduais e municipais, tanto para 
cobrir indenizações das áreas desapropriadas como para o seu bom funcionamento e 
manejo produtivo. Para isso, não deve ser descartada a obtenção de fundos junto a 
entidades preservacionistas internacionais, no primeiro caso, e a cobrança de uma taxa 
sobre o consumo de água da Grande Florianópolis, no segundo. 
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• Pela grande importância técnica e de gestão do parque, recomenda-se que se conclua o 
trabalho de zoneamento da área e que, a partir dele, se dê continuidade aos trabalhos de 
discriminatória administrativa das áreas indicadas. Estas áreas deverão ser objeto de 
indenização, beneficiando a quem de direito. 

• A implantação do ICMS ecológico é uma reivindicação justa dos municípios da região, 
visando compensar financeiramente os prejudicados pela diminuição da arrecadação em 
decorrência do decréscimo da produção municipal. 

• Recomenda-se que a concentração indígena localizada no Morro dos Cavalos seja 
transferida para áreas próprias, indicadas pelos estudos de zoneamento, visando à auto 
suficiência dos índios guaranis, permanecendo apenas na área o local de 
comercialização de artesanato recém-construído. As áreas desocupadas deverão ser 
reflorestadas. 

• O Programa de Educação Ambiental deve ser agilizado de forma contínua, envolvendo a 
comunidade e dando especial ênfase às crianças e jovens, através de entidades 
educadoras. 

• Os projetos novos, incluindo neste caso o Microbacias-2, deverão contemplar atividades 
de educação ambiental e de agricultura alternativa na área do parque e do entorno do 
parque. 
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Verso texto 
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