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No 2º encontro de Formação Socioambiental os participantes definiram um conjunto de sintomas do 

problema, assim como suas causas e respectivas consequências. O resultado deste encontro encontra a 

seguir:

No 1º encontro de Formação Socioambiental os participantes definiram um problema prioritário:

“Carência de alternativas à população residente na UC”

Falta atendimento da saúde

É mais doenças e menos 

qualidade de vida

A prefeitura não cumpre com 

sua obrigação (falta de combustível 

para transp. Da Dr.ª)

Falta de alternativa para geração 

de renda na área da agricultura 

familiar na UC

Manor renda; êxodo dos jovens 

na agricultura; menor qualidade 

de vida

Falta de apoio estadual e 

municipal

Falta de informação sobre a 

UC: como viver na unidade

Medo de ser penalizado 
(sofrem várias penalizações em não 

e não cuidam da área da maneira 

correta por falta de conhecimento)

Falta de os órgãos municipais 

levarem informações e 

Carência de alternativas da 

população residente na UC

Descritores

Efeitos

Problema

Causas
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Falta de manutenção nas 

estradas

Quebra dos transportes; dor 

na coluna; Risco de vida; 

impede o ecoturismo

Falta de cumprimento das 

obrigações municipais

Falta de segurança

O policiamento não chegar 

com urgência

Falta de base comunitária

Carência de alternativas da 

população residente na UC
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Falta de segurança

Medo/vítimas; fuga do 

empresário; fuga de clientes; 

pouco investimento

Roubos; furtos; invasões; 

tráfico; região usada para 

esconderijo

Falta de conhecimento das 

regras/leis SNUC e ambientais

Multas; punições; prejuízos; 

desmotivação

Dificuldade de acesso à 

informação; complexidade de 

legislação

Falta definição da questão 

fundiária

Insegurança e falta de 

perspectiva; desmotivação

Burocracia; judicialização

Carência de alternativas da 

população residente na UC
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Falta de qualificação do 

produtor rural na UC e 

entorno

Pouca produção; falta renda; 

pobreza; desmotivação

Pouca produtividade; pouca 

inovação; nenhum 

cooperativismo

Restrições legais para 

agricultores

Produtos reduzidos; Qualidade 

comprometida; fraco 

desempenho econômico

Queda renda; diminuição da área 

produtiva; queda na qualidade do 

produto; fiscalização inflexível

Acessos precários

Quebra dos transportes; dor na 

coluna; Risco de vida; impede o 

ecoturismo

Falta manutenção (estrada parque); 

mau uso de verbas destinadas à 

manutenção (Selo verde)

Carência de alternativas da 

população residente na UC



Sistema Integrado de Monitoramento – SIM

Plano de Fiscalização de UC

No encontro passado, tínhamos dois objetivos: 1) identificar as causas críticas (dentre todas já levantadas); 

2) mapear agentes sociais relacionados com estas causas críticas. Como não foi possível contar com 

grande parte dos participantes, foi feito o seguinte:

Os participantes presentes formaram um grupo de trabalho. Este grupo de trabalho fez um exercício para

avançarmos na formação, sem abrir mão dos objetivos previstos acima.

1. Diante de todas os descritores (sintomas), causas e consequências construídos no encontro anterior, 

identificaram repetições e coincidências.

2. A partir disso, destacaram os descritores, causas e consequências mais recorrentes e aqueles que 

representassem carências relativas ao acesso à informação, a subsídios para a produção e prestação 

de serviços pelos grupos sociais residentes na UC.

3. Diante desse “filtro”, o grupo de trabalho registrou uma única causa, de forma que ficasse concentrada 

em uma “causa crítica estrutural”, conforme se observa a seguir:
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Falta de apoio municipal e estadual à geração de renda na agricultura 

familiar (infraestrutura/acessos, qualificação profissional e informações 

sobre a legislação ambiental).

Falta de alternativa para 

geração de renda na 

área da agricultura 

familiar na UC

Manor renda; êxodo dos 

jovens na agricultura; 

menor qualidade de vida

Falta de apoio estadual 

e municipal

Falta de conhecimento 

das regras/leis SNUC e 

ambientais

Multas; punições; 

prejuízos; desmotivação

Dificuldade de acesso à 

informação; complexidade 

de legislação

Acessos precários

Quebra dos transportes; 

dor na coluna; Risco de 

vida; impede o 

ecoturismo

Falta manutenção 

(estrada parque); mau 

uso de verbas destinadas 

à manutenção (Selo 

verde)

Restrições legais para 

agricultores

Produtos reduzidos; 

Qualidade comprometida; 

fraco desempenho 

econômico

Queda renda; diminuição 

da área produtiva; queda 

na qualidade do produto; 

fiscalização inflexível

Falta de qualificação do 

produtor rural na UC e 

entorno

Pouca produção; falta 

renda; pobreza; 

desmotivação

Pouca produtividade; 

pouca inovação; 

nenhum cooperativismo
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Agora, colocamos a vocês esta causa crítica estrutural, que parte do conjunto de causas já apontadas em 

encontro anterior, para que avalie se está com a redação adequada ou não. Ppor isso, pedimos que avalie 

o seguinte:

- Considera válido o exercício realizado?

- Considera o resultado adequado?

- Caso as respostas sejam positivas, podemos partir desta causa crítica estrutural para avançar na 

metodologia da Formação Socioambiental?

A intenção é definirmos isso entre todos os presentes ao próximo encontro, pré-agendado para 

30/11/2015, às 14h, na sede do Núcleo Itariru.

Por isso é importante que você veja e avalie o resultado do grupo de trabalho.

Obrigado e até breve.


