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RESUMO 

O presente trabalho integra o Programa de Mestrado Acadêmico, em 
Desenvolvimento e Sociedade, da UNIARP, Caçador-SC. Analisa a questão do 
Licenciamento Ambiental em pequenas propriedades rurais de Santa Catarina. 
Procura demonstrar a importância do licenciamento ambiental, tendo como enfoque 
principal o desenvolvimento social. O trabalha enquadra inicialmente a questão 
histórica do sistema utilizado na legislação, para licenciamentos ambientais, 
destacando a origem e o sistema organizacional federal, estadual e municipal. 
Sequencialmente discorre sobre o licenciamento ambiental, salientando o princípio do 
desenvolvimento sustentável, no qual fazem parte os aspectos sociais, econômicos e 
do meio ambiente. Na finalização apresenta estudos sobre o licenciamento ambiental 
em pequenas propriedades rurais catarinenses, destacando os processos e a 
importância da regulamentação das pequenas propriedades rurais, realizados pelos 
Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais. Este trabalho foi realizado através 
de pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa de campo teve como prioridade 
a análise de documentos disponibilizados pelos Órgãos reguladores. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Licenciamento ambiental. Desenvolvimento. Meio 
Ambiente. Recursos Naturais. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work is part of the Academic Master's Program in Development and Society of 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Caçador, Santa Catarina, and 
analyzes the issue of environmental licensing in small rural properties of Santa 
Catarina. Seeking demonstrate the importance of environmental licensing, whith main  
focus of the development social. The paper initially addresses the historical issue of 
the system used in environmental licensing legislation, highlighting the origin and the 
federal, state and municipal organizational system. Sequentially discusses 
environmental licensing emphasizing the principle of sustainable development, which 
includes social, economic and environmental aspects. Finally, it presents studies on 
environmental licensing in small rural properties in Santa Catarina, highlighting the 
processes and the importance of the regulation of small rural properties, carried out by 
the Federal, State and Municipal Public Agencies. This work was carried out through 
bibliographic and field research. The field research had as a priority the analysis of 
documents made available by the regulatory agencies.   

 Keywords: Sustainability. Environmental Licensing. Development. Society. 
Environment. Natural Resources.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa, como dissertação de Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade, curso de pós-graduação da UNIARP, envolvendo as 

questões sociais, acadêmicas, profissionais e pessoais. Estes aspectos inter-

relacionados poderão demonstrar a importância e necessidade da obtenção de 

licenciamento ambiental para a atividade rural das pequenas propriedades rurais 

catarinenses, como fator de desenvolvimento sustentável.  

 Através de uma análise, sobre o aspecto ambiental, de parcela do setor rural 

extremamente importante na produção Agrícola/ pecuária/ florestal/ aquícola/ apícola, 

com seus produtos derivados, as quais são encontradas nas pequenas propriedades 

rurais, estas responsáveis pelo abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros e 

outros, para o mercado Estadual e Brasileiro, e que necessitam conforme a sua opção 

produtiva, obter os licenciamentos ambientais, junto aos Órgãos Oficiais  que 

regulamentam o setor. 

Sendo necessário uma sistemática prática/processual, será demonstrada neste 

trabalho, enfatizando-se principalmente a necessidade importante do uso de práticas 

rurais de conservação da natureza, com uma visão direcionada para o uso racional 

dos recursos naturais, através das técnicas existentes de condução sustentável 

amparados pela legislação ambiental.  

Conforme Ratter, (2002), a sociedade encontra-se em permanente processo 

de metabolismo com a natureza. Os seres humanos transformam com suas atividades 

a natureza, e para que não ocorram desiquilíbrios ambientais, precisaríamos de uma 

organização racional da sociedade, capaz de evitar a exploração dos recursos 

naturais até a sua exaustão. 

A existência de normas legais inerentes a condução racional do uso dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis, somado a utilização de práticas 

agroflorestais, frutíferas, aquícolas, apícolas, de maneira técnica adequada, técnicas 

essas perfeitamente conhecidas, e sendo amparada pelas normas existentes, ou seja 

o licenciamento ambiental, constituído por leis, portarias, instruções normativas e 

outros mecanismos legais, produzirá um resultado  positivo para a produção rural 

sustentável nas pequenas propriedades rurais catarinenses, da mesma forma que seu 

alcance se estenderá para qualquer tipo ou tamanho de produção e propriedade rural. 
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A pequena propriedade rural de Santa Catarina, em sua organização social, 

necessita de mecanismos que induzam o melhoramento da renda familiar e 

consequentemente o melhoramento da qualidade de vida. Estes aspectos devem 

estar no ângulo ambiental também devidamente amparados, pois o desenvolvimento 

moderno, cuja velocidade tecnológica é cada vez maior, ao mesmo tempo que a 

necessidade de produção alimentar e de produtos oriundos diretamente da natureza, 

tornam-se cada vez mais prementes e urgentes, serão os itens mais importantes a 

serem adotados. 

O aumento da população Catarinense, nos próximos 48 anos (iniciados em 

2010), passará de 7.142.080 pessoas para aproximadamente 10.000.000 pessoas, 

segundo o IBGE. 

Isso significará uma substancial premência de produtos diretos e seus 

derivados, oriundos da produção rural. Existirá inevitavelmente uma necessidade de 

expansão da área superficial física para aumento da produção de Alimentos. 

A adoção de Manejos rurais Sustentáveis com o intuito de otimizar o uso dos 

recursos naturais, induzidos através de Políticas Públicas de Atendimentos e 

Disponibilização de Informações, de maneira presencial e constante, permitirá 

equilibrar a necessidade de uso do solo de forma racional. 

Um ecossistema, composto por organismos vegetais, produz o máximo de 

rendimento destes componentes, quando se encontra mais próximo de seu regime 

hídrico - energético ideal (OMETTO, 1981) 

O licenciamento ambiental previsto na legislação existente, prevê o 

cumprimento de normas ambientais, por parte do pequeno produtor rural, com o intuito 

de racionalizar o uso agrícola/florestal/apícola/frutífera, e com isto a preservação de 

faixas de proteção ao longo de córregos, riachos, rios, fontes de água, açudes. 

Assim como o uso racional técnico do solo, de uma forma a evitar erosões, 

assoreamentos, perdas de solo em geral, plantios com o melhor uso topográfico do 

terreno e outras práticas técnicas adequadas. Estes fatores se cumpridos, irão trazer 

um ambiente ecologicamente mais equilibrado e preservado. Além de permitirem um 

aumento de produção e consequentemente de renda, o que poderá tornar-se uma 

alternativa atrativa, para uma nova fixação do jovem no campo, evitando-se a 

migração desta geração para as cidades, como está ocorrendo nos tempos atuais.  

A concessão do licenciamento ambiental ao pequeno produtor rural, facilita  o 

acesso aos programas rurais do Governo, tais como o Programa Nacional de 
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fortalecimento da Agricultura Familiar(PRONAF) que contempla as atividades de baixo 

impacto ambiental, como o cultivo de produtos agrícolas temporários, semiperenes, 

cultivo de atividades de pequeno porte como avicultura, suinocultura, apicultura 

,pastagens, piscicultura, além da perspectiva do uso de técnicas 

agrícolas/silviculturais/frutíferas/aquícolas/apícolas, racionais e da utilização dos 

recursos naturais renováveis de forma equilibrada, com o devido acatamento da 

legislação ambiental existente,  diminuirá o impacto de aumentar a área de cultivo, 

tornando-a mais rápida e simplificada. 

A agricultura, o reflorestamento, a piscicultura, a criação de animais, ou seja 

toda a atividade na pequena propriedade, bem como a preservação de bens naturais, 

necessita possuir um viés de consorciação com a prática da sustentabilidade, como 

ideia concreta da boa atividade econômica e ambiental moderna, criando um modelo 

de desenvolvimento social abrangente, incluindo nesta posição todos os ramos da 

sociedade. 

Nesse sentido a Universidade como elemento agregador, pode utilizar-se do 

sistema interdisciplinar como instrumento de conhecimentos e aperfeiçoamentos, 

promovendo o entrosamento e a aproximação de profissionais em todos os aspectos 

técnicos e culturais, juntamente com a família rural e a estrutura da Universidade.  

Nessa interrelação, destaca-se que o estudo necessário para a realização de 

procedimentos na elaboração de licenciamento ambiental, abrangendo o 

estabelecimento de medidas de proteção ambiental, visando a eliminação ou redução 

do impacto ambiental em um grau considerado aceitável, pois existe uma avaliação 

preliminar desses possíveis impactos ambientais, que serão realizados pelo(s) 

profissional(ais) envolvidos, quando da elaboração de um projeto, conforme previsto 

nas normas ambientais. 

A análise permitirá obter-se um diagnóstico de efeitos que definirão modo de   

impacto potencial das atividades do empreendimento sobre o meio ambiente. 

Assim como pode-se obter uma visão diferente para as atividades rurais, nas 

pequenas propriedades, como foco principal na criação de empreendimentos 

empresariais rurais de pequeno porte, que poderão sobreviver de um modo 

independente nos seus mercados de atuação, tendo como interesse a geração de 

renda, e não somente a produção de alimentos para a subsistência ou para a 

disponibilização das grandes empresas. 
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Observando a definição tradicional do conceito de sustentabilidade, em uma 

atividade, em que deve ser economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente adequada. 

A pesquisa aqui apresentado, divide-se em três capítulos, sendo que o primeiro 

apresenta uma visão sobre a origem do licenciamento ambiental no Brasil, com uma 

narrativa histórica sobre o assunto, assim como no Estado de Santa Catarina, e 

também uma descrição sobre o sistema adotado para o licenciamento ambiental, 

através da criação de Órgãos Ambientais e a evolução ocorridas, incluindo as 

normatizações legais. 

O segundo capítulo, engloba o tema Importância do Licenciamento Ambiental 

para o Desenvolvimento Sustentável, no qual se descreve a forma de como se realiza 

o licenciamento ambiental principalmente na região oeste de Santa Catarina, com 

enfoque setorizado para a região de Caçador SC. 

O terceiro capítulo enquadra-se especificamente no Licenciamento Ambiental 

de Pequenas Propriedades Rurais em Santa Catarina, realizando uma análise dos 

procedimentos que são solicitados pelos Organismos Ambientais, nas situações das 

pequenas propriedades rurais, no uso do solo, na aplicabilidade de produtos 

agrotóxicos, e principalmente dos recursos hídricos e suas faixas de proteção 

permanente. 

E finalizando, as Considerações Gerais, que sintetizam as análises dos 

capítulos anteriores, salientando as medidas positivas que o licenciamento ambiental, 

bem conduzido em suas normas, trazem as pequenas propriedades rurais 

catarinenses.  

 

 



1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL: ORIGEM E SISTEMA 

1.1 ORIGEM 

Os Séculos XVIII e XIX foram impactantes na revolução Industrial Europeia, 

acelerando o desenvolvimento em caráter mundial, incluindo a América do Norte, e 

provocando um descontrole e um aumento de degradação dos ecossistemas e 

consequentemente um desequilíbrio ambiental, face a grande demanda de produtos 

naturais renováveis e não renováveis, com o intuito de satisfazer as necessidades das 

populações crescentes, tornando-se vitais a sobrevivência da sociedade. 

No Brasil, nos primórdios da colonização, a procura de produtos primários de 

origem extrativistas, também foram causadores de um grande e violento impacto 

sobre o meio ambiente, sobretudo de desmatamentos de florestas nativas e 

degradação do uso do solo.  

No início da colonização brasileira, o regime agrícola utilizado era monocultor 

e latifundiário, sendo o tráfico de pau-brasil, realizado por portugueses e franceses, 

contribuindo para a destruição desordenada da floresta litorânea brasileira, e nos 

meados do século XVI a extração de frutos silvestres, como o cacau e a castanha, 

tornaram-se produtos comerciais, também utilizados para exportação.  

Houve no início do século XVI até meados do século XVIII, o denominado “ciclo 

da cana de açúcar”, principalmente no nordeste brasileiro, que foi causador de 

grandes degradações ambientais 

Assim como, sobre a Cana- de- Açúcar, o Sociólogo Gilberto de Mello Freyre 

(1937, p.41 - 42), comenta: 

O Massapê [...] tem profundidade. É terra doce sem deixar de ser terra firme: 
o bastante para que nela se construa com solidez engenho, casa e capela. 
Nessas manchas de terra pegajenta foi possível fundar-se a civilização 
moderna mais cheia de qualidades, de permanência e ao mesmo tempo de 
plasticidade que já se fundou nos trópicos. A riqueza do solo era profunda: as 
gerações de senhores de engenho podiam suceder-se no mesmo engenho; 
fortalecer-se; criar raízes em casas de pedra-e-cal; não era preciso o 
nomadismo agrário que se praticou noutras terras, onde o solo era menos 
fértil, esgotado logo pela monocultura, fez do agricultor quase sempre um 
cigano à procura de terra virgem. Um dom-juan de terras. [...] A qualidade do 
solo, completada pela da atmosfera, condicionou, como talvez nenhum outro 
elemento, essa especialização regional da colonização da América pelos 
portugueses que foi a colonização baseada na cana-de-açúcar. 
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 E como comenta o autor Josué de Castro (1967, p.102, e p.116): 

A destruição da floresta alcançou tal intensidade e se processou em tal 
extensão que, nesta região chamada da mata do Nordeste, por seu 
revestimento de árvores quase compacto, restam hoje apenas retalhos 
esfarrapados deste primitivo manto florestal.  

Nestes primórdios da ocupação colonizadora no Brasil, não havia uma 

preocupação e conhecimentos científicos com o meio ambiente, sendo a exploração 

do solo, realizada de forma trôpega e rudimentar, objetivando unicamente a utilização 

dos bens de interesse para o consumo dos envolvidos da época. O pensamento 

ambiental era totalmente inexistente, assim como qualquer ideia de controle 

amparado por algum tipo de legislação. 

Aspecto importante a salientar, quanto ao impacto ambiental que o 

desenvolvimento na época, veio a acarretar, refere-se aos ciclos denominados de 

econômicos que tiveram importante papel na modificação do Bioma Brasileiro: 

O Brasil, em seu histórico de desenvolvimento, teve o Ciclo da Mineração, entre 

o século VII e século XVIII, como causador de destruição ambiental, assim como o 

Ciclo do Algodão, no século XVIII e início do século XVIX.  

Em meados do Séc. XVIII até o século XIX ocorreu o chamado “Ciclo do Café”, 

que transformou a configuração da vegetação existente de uma forma extremamente 

impactante, sem quaisquer cuidados protecionais do meio ambiente, causando 

enormes transformações da paisagem natural, e com grandes prejuízos para a 

natureza. 

Na sequência aconteceu o “Ciclo da Borracha”, nos anos de 1890 e 1920, 

sendo dividido em duas fases: de 1879 e 1912 (primeiro ciclo da borracha), e entre 

1942 e 1945 (segundo ciclo da borracha). 

A ocupação da Amazônia, ocorreu, conforme a história nos apresenta, de forma 

descontrolada e destrutiva, sem parâmetros legais e ambientais, no seu imenso 

território de 5,5 milhões de Km², o qual, segundo alegações científicas, possui 

aproximadamente 30% da biodiversidade mundial. 

Em Santa Catarina, as atribulações da época, no período de 1912-1916, 

geraram o conflito denominado de “Guerra do Contestado”. Conflito iniciado por 

diferenças de confrontações de limites entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, 

com um viés de caráter messiânico junto à população envolvida, através de lideranças 

religiosas conduzidas por  líderes denominados de “Profetas”,  além de disputas por 
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posses de terras e de madeiras, as quais causaram uma degradação ambiental 

desmedida, face a utilização primária e rude dos produtos florestais e da natureza, O 

Estado Catarinense foi altamente impactado negativamente em sua flora e fauna 

silvestre. 

Os produtos naturais existentes na região contestada, foram explorados 

principalmente em três grandes fases: Exploração da Erva Mate ; Exploração do 

Pinheiro Brasileiro e Exploração da Imbuia  e árvores valiosas (canelas, cedros, ipê, 

angico e outras). 

Face a enorme quantidade existente na época, de espécies florestais de alto 

valor econômico e de interesses internacionais, cuja ocorrência era disseminada nos 

estados vizinhos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e além de sítios esparsos 

no sul de Minas Gerais e sudoeste do Rio de Janeiro, com também ocorrência natural, 

do Pinheiro Brasileiro1, incluindo a espécie florestal conhecida como Imbuia,2 esta com 

exceção dos Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de outras espécies 

florestais existentes nas florestas denominadas de Florestas Ombrófilas Mistas. 

Saliente-se que as espécies florestais citadas, tinham por finalidade a sua 

transformação em madeiras serradas, com utilidades diversificadas e cuja demanda 

era muito alta. 

Outra espécie florestal com alta interesse para consumo interno brasileiro e de 

grande aceitação no mercado internacional, era a Erva Mate3, pois suas folhas e 

galhos eram consumidos na forma do famoso Chimarrão, além de outros usos 

medicinais e industriais. 

A região da floresta de pinheiros brasileiros (Araucária angustifólia) ou Floresta 

Ombrófila Mista, ocupava até o final do século XIX cerca de 200 mil km², distribuídos 

pelos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas áreas 

menores no Sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira, além da província de 

Missiones, na Argentina (divisa com Santa Catarina) e alguns outros pontos isolados 

de Minas Gerais. Essas áreas se localizam em altitudes entre 500 e 1200m nos 

planaltos do Sul e em altitudes ainda mais elevadas na Serra da Mantiqueira. 

                                            

1 Pinheiro Brasileiro (Araucaria angustifólia).  

2 Imbuia (Ocotea porosa) 

3 Erva mate (Ilex paraguaiensis) 
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Anteriormente na década de 1910, havia se instalado no sul do Brasil, a 

Southern Brazil Lumber And Colonization Company, conhecida como LUMBER, 

subsidiária da Companhia Brazil Railway que iniciou a construção da estrada de ferro 

São Paulo – Rio Grande(RGS), passando pela cidade de Itararé(SP), até a cidade de 

Santa Maria (RGS), ou seja pelo interior dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo a Companhia Brazil Railway também detentora 

construção da ligação ferroviária entre Porto União e São Francisco do Sul, situadas 

ambas em Santa Catarina. 

Neste período, a LUMBER ficou com uma concessão de 30 km de largura (15 

km para cada lado do leito da ferrovia) nas terras marginais ás linhas da estrada de 

ferro, podendo realizar o desmatamento das florestas ali existentes, e para tanto 

importou serrarias de grande porte, sendo a maior localizada no hoje Município de 

Três Barras SC, inclusive uma serraria menor, ao lado da Estação Ferroviária, no atual 

Município de Calmon SC.  

Sobre a Lumber, o Historiador Nilson Thomé (1983, p. 125), comenta: 

Até 1913, a recém-criada empresa já havia adquirido cerca de 3.248 km² (ou 
324.800 hectares) de terras nas regiões marginais a ferrovia a preços bem 
compensadores em vista do futuro empreendimento. Desse total, 1.800 km² 
(180.000 hectares) se localizavam na região do atual município de Três 
Barras (SC), onde instalou “o maior complexo industrial de exploração 
madeireira da América do Sul, nunca igualado em toda a história, com 
equipamento trazido diretamente da Europa e dos Estados Unidos, e 
importando a tecnologia canadense). 

A intensidade da exploração dos bens naturais da flora Catarinense, assim 

como dos estados vizinhos, face à construção da ferrovia, que no trecho entre União 

da Vitória (PR) e Marcelino ramos (RS), e de Porto União á São Francisco do Sul, 

portanto cortando o estado catarinense, foi enorme. 

O potencial produtivo da empresa Lumber, pode ser analisado pelo relato de 

Valentini (2013, p. 196), em A Instalação e a Atuação da Lumber:  

Reginald Lloyd (1913) escreveu que a serraria erigida em Três Barras, 
começou a funcionar em 22 de novembro de 1911 e tinha capacidade para 
serrar mais de 200 mil pés de madeira por dia. Além da grande madeireira de 
Três Barras, outras menores foram sendo construídas na região. Enquanto o 
grande engenho de serrar de Três Barras foi considerado a segunda maior 
madeireira do mundo [...]. 

E também descreveu Valentini (2013, p. 200- 201): 
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No relatório da Companhia do mês de abril de 1917, aparece a propriedade 
de Valões com terrenos de Moças, Cruzes, Rio Preto e Escada. Juntos 
perfaziam uma área de 21.600 alqueires, com a linha ferroviária Porto União-
São Francisco, cruzando dentro dessa propriedade em uma extensão de 
mais de 50 km. Segundo o relatório existia um bilhão de pés de madeira em 
toras para serrar com uma boa porcentagem de imbuia, de grande valor. Além 
da boa perspectiva de lucros com a madeira, constava no referido relatório 
que “o solo é muito fértil, e nas proximidades do rio Iguaçu não há lugar 
melhor para a locação de uma próspera colônia.4 

Este sistema exploratório de alta intensidade, conforme usos e costumes da 

economia vigente na época, direcionado também para a colonização das terras, em 

conformidade com os modelos adotados , veio colaborar também para originar 

posteriormente, com inúmeras e profundas modificações geopolíticas, as pequenas 

propriedades rurais na região, dando início a modificação da concentração 

latifundiária, para uma utilização desconcentrada que atualmente caracterizam a 

maior parcela da distribuição de terras do solo catarinense.  

A política ambiental, começou a ter uma mudança considerada significativa, a 

partir do chamado “Brasil Novo”, pois até então restringia-se a emissão de normas 

tímidas, a maioria de caráter estaduais, que atendiam algum interesse imediato da 

época. 

A partir de 1934, quando o então o Presidente Getúlio Vargas, com o intuito de 

ocupação do oeste brasileiro, através da denominada Marcha para o Oeste, emitiu o 

primeiro Código Florestal Brasileiro, no ano de 1934, que iniciava uma 

regulamentação primária do extrativismo desordenado dos produtos naturais 

renováveis e não renováveis, do meio ambiente brasileiro, através do Decreto 23.793 

de 23 de Janeiro de 1934. 

A falta de produtos florestais, necessários aos centros habitados pela 

população brasileira, (frutos, ervas medicinais e outros, mas principalmente a lenha e 

o carvão vegetal), os efeitos sociais e políticos negativos, oriundos do aumento dos 

preços dos produtos, ou pela falta deles, foi tentado ser minimizado, através deste 

Código Florestal, em que um dos itens principais, era obrigar os donos ou posseiros 

de terras, a manterem uma cota de 25% da área de seus imóveis, com cobertura 

florestal original. Ficou conhecida na época como a “Quarta Parte”. Era uma forma de 

se ter uma “reserva” de matéria prima florestal dentro da propriedade. 

                                            

4 Valões situava-se no Município de Irineópolis SC. As localidades de Moças, Cruzes, Escada e Rio 
Preto, situavam-se nas proximidades da região do vale do Iguaçu, em Santa Catarina. 
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Porém não existia uma determinação específica da localização deste lugar 

dentro da propriedade, e eram considerados como locais de extração de produtos 

florestais. O código florestal da época, previa a existência de florestas protetoras, com 

o intuito de serem localizadas ás margens de riachos, córregos e rios, como uma 

forma primeira de preservação ambiental.   

A partir do advento de novas fontes de energia, novos combustíveis, o uso da 

floresta como fonte energética, foi deixando de ter uma importância somente 

econômica, iniciando-se uma conscientização do meio ambiente, como um fator a ser 

repensado, com uma visão ecológica de proteção ambiental e da possibilidade do uso 

dos recursos naturais renováveis de modo equilibrado.  

Este primeiro Código Florestal, com abrangência Nacional, trazia um 

direcionamento que regulamentava na região dos estados sulinos, incluindo o Estado 

de Santa Catarina, uma forma inicial de exploração dos Recursos Naturais 

Renováveis, os quais haviam passado por uma intensa e desordenada destruição 

através do uso indiscriminado da floresta, principalmente das florestas de Araucaria 

ou Pinheiro Brasileiro, que ocorriam em abundância no sul do País. 

Face a abundância existente na época, de espécies florestais de alto valor 

econômico e de interesses internacionais, cuja ocorrência era disseminada nos 

estados vizinhos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e além de locais esparsos 

no sul de Minas Gerais e sudoeste do Rio de Janeiro, com também ocorrência natural, 

do Pinheiro Brasileiro,5 incluindo a espécie florestal conhecida como Imbuia,6 esta, 

com exceção dos Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de outras espécies 

florestais existentes nas florestas denominadas de Florestas Ombrófilas Mistas7. 

Em 1938, houve a criação por parte do Governo Federal, do Instituto do Mate, 

através do Decreto Lei 375, reorganizado através do Decreto Lei 8.709 de 1946 e cujo 

Instituto foi extinto no ano de 1967.  

Saliente-se, que a condução prática para a retirada da erva mate dentro da 

Mata Ombrófila Mista, não era o corte das árvores, mas sim uma forma de poda das 

folhas e galhos mais finos, que posteriormente eram manufaturados nas industrias 

existentes na época. 

                                            

5 Pinheiro Brasileiro – Araucária angustifólia 

6 Imbuia- Ocotea porosa 

7 Florestas Ombrófilas Mistas – Presença de pinheiros, e imbuias  
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Porém o método de locomoção e práticas de retirada da erva mate, das 

pessoas encarregadas do serviço manual, acampamentos, animais para o transporte, 

higienes adequadas, etc. não possuíam um viés de exploração racional e com uma 

visão protetora da floresta, causando com este “modus operandi” um considerável 

impacto ambiental negativo.  

Após a promulgação do Código Florestal Brasileiro, no ano de 1934, foi criado 

também o Instituto Nacional do Pinho – INP, o qual ficou encarregado de normatizar 

e criar as regras para a exploração das florestas da região de ocorrência da floresta 

ombrófila mista. 

A finalidade inicial foi a criação de regras de conduta perante a exploração 

madeireira, direcionada principalmente para o Pinheiro Brasileiro e a Imbuia, pois 

eram produtos de excelente qualidade e de alto valor econômico, com grande 

demanda internacional.  

O viés de proteção ambiental começou a aparecer e ser adotado, com o passar 

do tempo, conforme as mudanças políticas brasileiras foram ocorrendo, e com a 

formação de mentalidades preocupadas com a natureza, e também com o aumento 

dos conhecimentos técnicos e sua disseminação.  

O início do controle e do desenvolvimento da vegetação arbórea, através de 

normas, no sul do país, começou com a criação do Instituto Nacional do Pinho (INP), 

pelo Decreto-lei 3.124 de 19 de março de 1941. 

As atribuições do INP eram: 

I – coordenar e superintender os trabalhos relativos à defesa da produção do 
pinho; 

II – promover o fomento do seu comércio no interior e exterior do País; 
III – contribuir para o reflorestamento nas zonas de produção do pinho; 
IV – promover os meios de satisfazer os produtores, industriais e 

exportadores quanto às necessidades de crédito e financiamento; 
V – manter, em colaboração com o Ministério da Agricultura, a padronização 

e a classificação oficial do pinho; 
VI – fixar preços mínimos; estabelecer quotas de produção e de exportação; 
VII – organizar o registro obrigatório dos produtores, industriais e 

exportadores; 
VIII – providenciar sobre a construção, em locais adequados, de usinas de 

secagem e armazéns para depósito de madeiras. 
IX – regular a instalação de novas serrarias, fábricas de caixas e de 

beneficiamento de madeira; 
X – promover a criação de órgãos industriais autônomos para a exploração 

de indústrias derivadas da madeira; 
XI – manter um serviço de estatística e informações; 
XII – fiscalizar a execução das medidas e resoluções tomadas, punindo os 

infratores de acordo com as penalidades que forem fixadas no 
regulamento do Instituto Nacional do Pinho (INP); 

XIII – instituir e organizar os demais serviços necessários à realização dos 
seus objetivos. 
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O INP era composto da seguinte forma: 
- Junta Deliberativa; 
- Presidência do Instituto; 
- Diretorias Regionais. 

 

O INP, que inicialmente era constituído pelos Governos do Estado do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e praticava um plantio de florestas conforme era 

determinado pelo quadro funcional de técnicos do Ministério da Agricultura, em terras 

adquiridas para esse fim, ou coadjuvando iniciativa particular para o cumprimento de 

tal intento. Em Santa Catarina, foram criadas Florestas Nacionais, tais como a de 

Caçador, Chapecó, Ibirama e Três Barras. Todas elas plantadas com Pinheiro 

Brasileiro e Pinus spp.8 

O INP, através da Lei 3.782 de 22 de julho de 1960 (BRASIL, 1960), foi incluído 

no Ministério da Industria e Comércio e extinto em 1967. 

As reservas florestais existentes foram passadas para o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), este por sua vez foi criado pelo Decreto lei 289 de 

28 de fevereiro de 1967, como uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 

Agricultura. 

Alterou-se o primeiro Código Florestal de 1934, criando-se o segundo, no ano 

de 1965, através da Lei 4.771/65, o qual além de inúmeras modificações, transformou 

a “quarta parte”, em Reserva Legal, com o objetivo de preservar os diferentes Biomas 

Brasileiros.   

Observe-se, que o termo “PINHO”, referia-se ao Pinheiro Brasileiro, assim 

como a Imbuia e várias canelas, e outras madeiras consideradas de Lei 9. 

O INP, na época, veio a estabelecer as primeiras regras do uso de madeiras 

oriundas de florestas brasileiras, notadamente no sul do País. 

Estando atualmente, o Código Florestal, em sua terceira modificação, através 

da Lei 12.727/2012. 

O IBDF foi extinto pela Lei 7.732 de 14 de fevereiro de 1989, sendo repassado 

todo o seu acervo material e pessoal para a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

                                            

8  spp- várias espécies de pinus. 

9 A origem provém do ano de 1808, época da vinda de Dom João VI ao Brasil, em que a “Lei” algumas 
espécies florestais brasileiras, seriam de uso exclusivo da Coroa Portuguesa, principalmente para a 
construção naval e dormentes para ferrovias. 
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(SEMA), criada em 1973 e extinta em 1989. Todo o acervo, novamente foi repassado, 

posteriormente, para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), pela Lei 7.735 de 22 de fevereiro de 1989. 

Sendo criado também em 1990, o Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, 

como parte do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), cuja função era 

financiar diversos projetos ambientais com base nas solicitações procedentes das 

organizações governamentais e não-governamentais brasileiras. 

Os maiores impactos ambientais, após o advento do desmatamento ocorrido 

do Pinheiro Brasileiro e outras espécies florestais, do Sul Brasileiro, especialmente 

em Santa Catarina ocorreram na jurisdição federal do IBDF, através das “Leis dos 

Incentivos Fiscais para Reflorestamento”, Leis 5.106/65 de 02 de setembro de 1966 e 

Decreto Lei 1.134 de 16 de Novembro de 1970, que permitiam e incentivavam três 

aspectos importantes: 

1- O desconto do Imposto de Renda devido, tanto para pessoas físicas e 

jurídicas, anualmente, na porcentagem de até 50% do valor devido - Lei 

5106/65 

2- O desconto também de até 50% do valor devido do Imposto de Renda, 

somente para pessoas jurídicas. 

3- A possibilidade de desmatar área com floresta nativa, em até 80% da 

propriedade, com maleabilidade nas faixas de APPs (Áreas de Preservação 

Permanente), podendo através de normas específicas do IBDF, chegar até 5 

metros de largura a faixa de preservação ao longo das margens dos córregos 

e rios. 

Estes três fatores, fizeram o reflorestamento com espécies exóticas, ter um 

avanço formidável em seu crescimento, aumentando em ordem exponencial os limites 

dos reflorestamentos, principalmente de Eucalyptus spp e Pinus spp, no território 

brasileiro. 

Este fator, que teve seu término em 1987, transformaram o Estado Catarinense 

num grande produtor de árvores de Pinus spp, uma espécie florestal da ordem das 

Coníferas, de origem importada, principalmente dos países do Hemisfério Norte, como 

os EUA e CANADÁ, assim como de Eucalyptus spp, induzindo a criação de um 

enorme e diversificado parque fabril, gerando tecnologia, empregos, e focando na 

exportação dos produtos de alta qualidade, além do abastecimento do mercado 

interno.  
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São vários produtos, que se situam da fabricação de celulose e papel, com 

seus derivativos como Papel Higiênico, Cadernos, Agendas, Revistas, Jornais, Móveis 

a vários outros artigos, necessários ao consumo da sociedade moderna. 

Com o despertar de uma consciência ecológica internacional e 

sequencialmente brasileira, nos anos 90, face a exigências da sociedade mundial para 

que houvesse um controle sobre as atividades florestais, que envolviam a supressão 

florestal e a introdução de espécies florestais visando o aspecto econômico 

principalmente, foram criadas normas de caráter privado, para o desenvolvimento da 

cadeia de procedimentos de culminavam na fabricação final de produtos da madeira 

com a finalidade de exportação, na qual era exigido o que denominou-se 

popularmente de selo verde da madeira. 

Existe um aspecto a ser considerado, sobre a cadeia de exigências necessárias 

para a exportação de produtos oriundos de reflorestamentos de pinus spp e outras 

espécies florestais, que se denomina de Certificação Florestal, iniciada em 1993, e na 

qual exige-se através de normas privadas a sustentabilidade do reflorestamento a ser 

utilizado posteriormente na exportação de matéria prima beneficiada. 

Esta sustentabilidade significa a formação de uma cadeia de custódia, em que 

os parâmetros definidos pelas empresas responsáveis pela certificação, os quais após 

serem cumpridos, por parte das empresas interessadas, darão origem a documentos 

adequados, emitidos pela empresa certificadora, que atestariam a origem sustentável 

e correta dos produtos produzidos. 

A certificação florestal, também conhecida como selo verde, compõe-se de um 

método para garantir que um produto que utiliza madeira, é proveniente de um 

processo elaborado de forma ecologicamente correto. É uma garantia de origem. 

Existem várias empresas certificadoras no mundo, sendo uma das mais 

conhecidas e utilizadas a FSC, emissora do Selo Verde, presente em mais de 75 

países, e em todos os continentes e criada no Brasil em 2001.10 

Outras certificadores estão presentes no mundo, para vários tipos de bens ou 

serviços, que atendem aos mesmos princípios para produtos florestais  e são muito 

utilizadas, através das normas que regulamentam os Sistemas de Gestão de 

Qualidade, de uma Industria, Empresa ou Instituição. 

                                            

10 FSC- Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) 
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São as denominadas ISO11, as quais são tipificadas de ISO 9000, ISO 9001, 

ISSO 9004, ISO 14000. 

Sendo o Sistema ISO 14000 utilizado para normatizar a gestão Ambiental, 

dentro de organizações privadas. 

Autor Luiz Antônio Abdalla de Moura (2008, p. 73), salienta: 

A norma é um documento de caráter privado, elaborado voluntariamente por 
alguma entidade credenciadora, apresentando requisitos resultantes de um 
consenso entre as opiniões técnicas dos diferentes especialistas, 
participantes do grupo encarregado de sua elaboração, que representam 
diferentes entidades que têm interesse naquele assunto. Estes 
representantes discutem e votam o conteúdo da norma, na verdade uma 
especificação técnica sobre um assunto específico. A aplicação ou adoção 
da norma, por uma determinada entidade ou empresa, é totalmente 
voluntária. A Regulamentação, por sua vez, é decidida pelos poderes 
públicos (Federal, Estadual ou Municipal), para questões de Saúde, 
Segurança, Ordem Pública, Meio Ambiente, Proteção e Defesa do 
Consumidor, e se aplica de maneira obrigatória. 

Estas normas exigem por parte da empresa, o cumprimento rigoroso da 

legislação ambiental vigente, da legislação trabalhista, legislação judiciária, e práticas 

técnicas atualizadas 

O início ocorre com a seleção das sementes a serem utilizadas, sua origem, na 

formação das mudas florestais, locais a serem reflorestados e vários parâmetros para 

serem cumpridos, culminando na produção de madeira beneficiada ou outro produto, 

pronto para o consumo.  

Sobre o tema certificação floresta, ou ambiental, Paul L. Little (2003, p.17), 

comenta 

O setor empresarial também começou a preocupar-se com a problemática 
ambiental, embora não com a mesma força da sociedade civil e do governo, 
em parte devido á sua situação de fonte importante de poluição e destruição 
ambiental. Todavia, um mercado verde, isto é, demanda por produtos que 
contenham algum tipo de valor ambiental agregado, cresceu na década de 
90, e um núcleo pequeno de empresas brasileiras começou a atendê-lo. Este 
mercado incluiu os produtos certificados, em que um determinado bem 
recebe um selo que garante que sua produção foi feita com base em um 
sistema de manejo ambiental e/ou beneficiou um grupo social que cumpre 
funções de proteção ambiental. 

Atualmente  a legislação ambiental sobre o uso do solo, seja ele urbano ou 

rural, encontra-se disponível nos sites do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

                                            

11 ISSO- International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normatização). 
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(IBAMA), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) - antiga FATMA,  do 

Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura (MAPA), do Conselho 

Estadual Do Meio Ambiente (CONSEMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), do Governo de Santa Catarina, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

de Santa Catarina, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO) e Serviço Florestal Brasileiro (SFB), além de normas das Prefeituras 

Municipais, que possuam credenciamento do Governo Federal ou do Estado para 

tanto. 

A atuação normativa é regida, através de convênio, entre o IBAMA e o Instituto 

do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina, no qual foram repassadas as atribuições 

do IBAMA, para o Órgão Estadual que normatiza e fiscaliza as atividades de 

Licenciamento Ambiental, assim como a fiscalização de campo para a Polícia Militar 

Catarinense, através de seu Batalhão Ambiental. 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FATMA) foi criada em 1975, pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina, como uma Autarquia Federal, sendo 

transformada para um Instituto em 2018, recebendo a denominação de INSTITUTO 

DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), com todas as suas atribuições 

anteriores. 

A FATMA realizou convênio com o IBAMA, através do Decreto Estadual 1.163 

de 09.12.1991, passando a exercer as funções sobre o Meio Ambiente Catarinense, 

e iniciando as suas atividades de Licenciamentos Ambientais com a promulgação de 

Normas e Leis sobre o Meio Ambiente do Estado Catarinense, legislando e 

fiscalizando até o momento atual, agora sob a Sigla e Nome de Instituo do Meio 

Ambiente de Santa Catarina– (IMA). 

 A Lei N° 11.284/2006   criou o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão que 

teve a sua origem no Instituto do Meio ambiente e encontra-se atualmente no 

Ministério da Agricultura. 

A sua função é gerenciar florestas públicas, com finalidade de promover 

conhecimento, uso sustentável e ampliação da cobertura florestal, apoiando a 

implantação, gestão e integração das bases de dados do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), instituído em 2012 pelo Código Florestal Brasileiro.  

Houve também a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMbio), em 23 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, sendo uma 

autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A finalidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm
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do Instituto é “executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as Unidades de 

Conservação (UCs) instituídas pela União”. Cabe a ele, ainda, “fomentar e executar 

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e 

exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades de Conservação 

federais”. 

O ICMbio é uma Autarquia vinculada ao Sisnama. Possui várias unidades de 

Conservação em Santa Catarina (anteriormente sob responsabilidade do IBAMA), 

com uma unidade denominada de Flona de Cacador, sediada em Caçador SC, na 

localidade de Taquara Verde Rodovia SC 350 Km 26, a qual possui uma área física 

de superfície em torno de 706,53 hectares. 

1.2 SISTEMA 

O Sistema de Licenciamento Ambiental em Santa Catarina, tem seus 

procedimentos regulamentado através de referências sobre os Decretos, Leis, 

Instruções Normativas, Dispositivos, Resoluções e outras normas, emitidas pelas 

Instituições Ambientais, sejam de caráter Federal; Estadual ou Municipal, as quais 

definem os comportamentos dos envolvidos que utilizam o Meio Ambiente como forma 

de alguma atividade que possa poluir ou degradar a natureza. 

O Desenvolvimento da Sociedade Brasileira deve ser conduzida de maneira a 

obter uma Sustentabilidade na utilização dos Recursos Naturais, tornando-se um meio 

em comum e equilibrado com o sistema da natureza, existe a necessidade de criar-se 

condições para que o processo de desenvolvimento Sócio - Econômico seja atingido 

com um mínimo de degradação ambiental.  

A adoção de regras ecologicamente racionais em atividades que possam 

alterar o meio ambiente, fez com que o Governo Federal, através da Lei 6.938 de 

1981, regulamentado pelo Decreto 99274/1990, estabelecesse a Política Nacional do 

Meio Ambiente, criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que 

fundamenta o comportamento ambiental no Brasil. 

Em Santa Catarina, o IMA considera que o Licenciamento Ambiental, é um 

sistema administrativo a si inerente, pelo qual licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades, que utilizam recursos 
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ambientais, considerados poluidores ou causadores de degradação ambiental, 

previstas na legislação ambiental. 

Observa que quando tratar-se de empreendimentos em que é necessário a 

supressão de vegetação, a autorização do IMA será específica, através de 

instrumento denominado de AUC, com o cumprimento das normas legais.  

O Licenciamento Ambiental por Compromisso (LAC) e a Autorização Ambiental 

(AuA), podem ser emitidos via Internet, desde que sejam cumpridas as normas 

previstas em lei. 

Sendo que O LAC é entendido como Declaração de Adesão e Compromisso 

do Empreendedor aos critérios e pré-condições estabelecidas pelo Órgão Ambiental 

licenciador para a instalação e operação do empreendimento ou atividade. 

O AuA, seria constituído por um único ato, que aprova a localização e 

concepção do empreendimento ou atividade, bem como sua implantação e operação, 

de acordo com os controles ambientais aplicáveis a serem definidos pelo Órgão 

Ambiental Licenciador. 

Da mesma forma, via Internet, Sistema SINFATWEB, pode ser obtida uma 

Certidão de Conformidade Ambiental CCA - Para atividades que são licenciáveis mas 

que não atingirem o porte mínimo para Licenciamento, previsto na Resolução 

CONSEMA 98/2017.  

Declaração de Atividade não Constante - Quando a atividade a ser 

desenvolvida não está prevista na Resolução CONSEMA 98/201, sendo a solicitação 

realizada através do SINFATWEB. 

E para a execução desta política ambiental, instituiu-se dentre outras, o 

Licenciamento Ambiental como instrumento prático, para promover Licenciamentos 

Ambientais, que são entendidos como projeções prévias a serem adotadas, quando 

houver o uso de Recursos Naturais, potencialmente degradadores do meio ambiente, 

e que são enquadrados através de três fases denominadas de:  

- Licenciamento Ambiental Prévio; 

- Licenciamento Ambiental de Instalação; 

- Licenciamento Ambiental de Operações. 

- Licenciamento Ambiental por Compromisso 

- Autorização Ambiental 

Estas etapas, com suas regras específicas, necessitam ser cumpridas, em 

todas as atividades que possuam algum grau de agressão ao meio ambiente, 
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conforme parâmetros da Legislação Ambiental. Seja para construção, instalação, 

ampliação ou funcionamento de estabelecimentos ou outras atividades que possam 

causar danos.  

Para obter-se um Licenciamento Ambiental, a metodologia a solicitada pelo 

IMA, prevê um Cadastro Ambiental prévio, via on-line no SINFATWEB, sem 

apresentação de documentos físicos. 

Sequencialmente, será gerada um documento de arrecadação, da Taxa de 

Prestação de Serviços Ambientais, posteriormente poderá ser enviado a 

documentação digital pertinente. 

O licenciamento ambiental abrange uma ampla gama de atividades, em vários 

projetos Públicos ou Privados, sejam elas nas operações de infraestrutura em 

qualquer setor, Projetos de Industrias de qualquer porte, Indústrias Extrativas, 

Projetos de Expansão Urbana, Agropecuários, Florestais, Aquícolas, Aumento de 

Áreas Agrícolas/Florestais/Aquícolas, ou qualquer outra atividade que envolva o meio 

ambiente, sendo solicitado tanto para pessoas jurídicas, quanto físicas. 

A maneira de agir do sistema SISNAMA é através da coordenação entre os 

órgãos que o constituem: 

 Conselho de Governo – Órgão Superior 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Órgão Consultivo e 

deliberativo. 

 Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Órgão Central. 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) – Órgão Executivo. 

 Entidades Estaduais e Municipais - Órgãos Ambientais. 

Além do estabelecido pela Lei 9.605 de 1998, que dispõe sobre sanções penais 

e administrativas que possam causar prejuízos ao meio ambiente. 

Cabendo aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, a regionalização e o 

cumprimento das normas oriundas do SISNAMA. 

Podemos citar algumas atividades, como: 

Atividades de Extração de Minerais 

Atividades Agropecuárias e Silviculturais 

Atividades de Aquicultura 
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Atividades de Industrias de Produtos Minerais não Metálicos e outras, e que 

são classificadas por seu Porte (pequeno, médio ou grande). 

Assim como são definidos na Legislação Ambiental, os instrumentos técnicos 

que serão necessários para o licenciamento de cada atividade, tais como: Estudo De 

Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Estudo Ambiental 

Simplificado (EAS), Relatório Ambiental Prévio (RAP) e outros instrumentos 

necessários. 

   

Conforme Little (2003, p.15), no Brasil a regulamentação sobre o tema Meio 

Ambiente, ressalta: 

A atividade de licenciamento ambiental por parte dos municípios foi 
estabelecida a partir da resolução nº 237/97, do CONAMA, que apresenta as 
diretrizes para o exercício dessa competência, exigindo que os municípios 
implementem os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, com caráter 
deliberativo e de participação social, além de garantir profissionais habilitados 
nos seus quadros de servidores”. 

A adoção do interrelacionamento, entre o Poder Público Municipal e o Estadual, 

conforme previsto na legislação ambiental, com a transferência de determinadas 

atribuições de licenciamento ambiental, será consolidada através dos ajustes técnicos 

que forem necessários.  

Continuando a sua ressalva, Little (2003, p.15), comenta no Brasil a atuação 

sobre o sistema Meio Ambiente, em âmbito Municipal: 

A Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA) é um dos mecanismos do 
Poder Público local com a função de definir diretrizes e estabelecer normas, 
na forma de lei, que contemplem as questões ambientais locais visando 
regular a ação do Poder Público Municipal, conjuntamente com os cidadãos 
e instituições públicas e privadas, respeitadas as competências federal e 
estadual. Ela recomenda a instituição de um Sistema Municipal de Meio 
Ambiente, definindo sua estrutura e gestão e os instrumentos a serem 
utilizados. Similarmente à Política Nacional do Meio Ambiente, a forma 
de gestão da PMMA é constituída por um Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, que se apresenta como órgão central/executor. Além deste, 
participam também alguns órgãos ou entidades da Administração Pública 
Municipal, assim como as fundações responsáveis pela execução de 
programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de 
provocar a degradação ambienta”. 

Continua Little (2003, p. 18), quando discorre sobre políticas ambientais no 

Brasil: 
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Para tanto, “políticas ambientais” seriam aquelas políticas públicas que 
procuram garantir a existência de um meio ambiente de boa qualidade para 
todos os cidadãos do país. Desse novo e ampliado conceito de políticas 
ambientais surge uma série de desafios sociais e técnicos. 

O IMA realiza a descentralização de parte de suas atividades, repassando 

estas atividades para Municípios Catarinenses, denominando este procedimento 

como Termo de Atribuições de Gestão Florestal, tendo sido realizado 107 convênios 

até o final de 2018. Atualmente analisa 43 pedidos de renovação, e possui 08 

convênios renovados, com os Municípios de Gaspar; Pomerode; Massaranduba; 

Ascurra; Rodeio; Criciúma, Porto belo e Joinville. 

As Prefeituras Municipais devem ter determinados requisitos para firmar a 

parceria junto ao IMA, como possuir uma Fundação ou Secretaria do Meio Ambiente, 

Conselho Municipal ativo e Corpo Técnico adequado. (IMA.2019).  

O Embasamento legal das atividades de Licenciamento com competência 

Municipal, são a Lei Complementar 140 de 09 de dezembro de 2011, da Presidência 

da República, que estabelece a competência para o licenciamento de atividades ou 

empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local 

é do Município.  

Em Santa Catarina, as Atividades e os Municípios passíveis de serem 

autorizadas a realizarem Convênios para Licenciamentos, estão previstas na 

Resolução CONSEMA 99/2017 e Resolução CONSEMA 117/2017. 

 



2. IMPORTÂNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O licenciamento ambiental pode ser entendido como um fator de incentivo para 

qualquer atividade, seja de caráter público ou privado, com uma atenção grande para 

a área rural sob o aspecto ambiental.  

Ele deve ser encarado como um estímulo ao Industrial, ao Empresário, ao 

Comércios, aos Serviços, assim como ao produtor rural, para que suas atividades 

possuam uma condução correta de acordo com as normas ambientais existentes, pois 

qualquer atividade econômica poderá causar impactos negativos ao meio ambiente, 

os quais se não forem adotados medidas adequadas causarão danos irreversíveis, 

sendo este aspecto adotado para qualquer empreendimento, seja de pequeno, médio 

ou grande porte. 

Ressalve-se que as normas para o licenciamento ambiental, possuem um 

caráter de legislação federativa, ou seja, elas são emitidas pelo Governo Federal, para 

todo o Território Brasileiro, sendo que as diferenciações que forem necessárias, são 

realizadas pelos Estados e Municípios, conforme as características de cada um.    

Este estudo, tem um enfoque especial para o meio rural brasileiro, 

especialmente para o estado de Santa Catarina, em sua região do meio oeste. 

O Brasil, possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. 

Estas normas trazem precauções para a condução de qualquer atividade que envolva 

o ecossistema natural, com intuito de garantir a preservação e sua perpetuidade. 

A necessidade Social de se ter uma prosperidade econômica, aliada a uma 

qualidade ambiental, precisa de normas protecionistas que garantam a preservação 

ambiental. Porém, devemos estar atentos sobre os comportamentos mundiais, que 

referem-se ao meio ambiente. 

Todos os aspectos que se relacionam com o uso dos Recursos Naturais 

Renováveis e não Renováveis, seja em qualquer parte do globo terrestre, interessam 

a todas as nações e obviamente possuem reflexos no Brasil. 

O licenciamento ambiental, portanto, regido por Leis, decretos, Normas, 

Portarias, Instruções Normativas e outros mecanismos, que são de responsabilidades 

dos Governos Federal, Estadual e Municipal, contém as regras de conduta de todos 
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os processos que se submeterem a análise, para verificação de sua viabilidade ou 

não. 

As atividades humanas, principalmente a revolução tecnológica, havida nos 

últimos trinta anos, fez com que as regras existentes na legislação ambiental, também 

acompanhassem este desenvolvimento e, consequentemente, prevejam 

modificações adaptativas para seguirem o mesmo objetivo de sustentabilidade 

ambiental. 

Atualmente, possuímos uma conotação de preservação mais bem acurada, 

sobre como proceder para conseguir um licenciamento ambiental de uma atividade 

pretendida. Porém devemos ficar atentos, de como tratar ambientalmente, os 

procedimentos de novas situações, que estão estabelecendo-se no mundo e 

principalmente no Brasil, especialmente em Santa Catarina, procurando utilizar os 

mecanismos que a moderna gestão ambiental nos oferece.   

Conforme Ribeiro (2000, p.148), no Brasil a Gestão Ambiental possui um 

enfoque da seguinte forma: 

Trata-se de uma postura que exige articulação da gestão ambiental com a 
gestão sustentável de cada um dos recursos naturais - água, solo, fauna, 
flora, ar , valorizando-os e evitando seu desperdício. Exige não apenas ações 
convencionais de controle e licenciamento ambiental, que já têm dado alguns 
frutos no caso dos empreendimentos de grande porte, mas também ações 
preventivas e a identificação precisa dos problemas tecnológicos existentes 
nos pequenos empreendimentos industriais, minerários, agrícolas, das 
soluções tecnológicas limpas já disponíveis e que precisam ser disseminadas 
e de programas de inovações tecnológicas para despoluir os processos de 
produção.  

Já Little (2003, p. 15) considera que no Brasil a Constituição de 1988 já trata 

da questão do Meio Ambiente, nesse sentido, destaca:  

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, que incorporou muitas das 
reivindicações da sociedade civil, apresenta, no seu artigo 225, uma 
referência dedicada exclusivamente ao meio ambiente, declarando, pela 
primeira vez na história do país, que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida. 

A utilização de determinadas atividades rurais não pode ser entendida como 

obstáculos intransponíveis ao desenvolvimento humano. Através da necessidade de 

cumprimento das normas ambientais de licenciamento ambiental, estas como 
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instrumento da gestão Administrativa Pública, será exercido o controle das atividades 

humanas, as quais podem interferir nas condições ambientais. 

A água como um aspecto importante em sua preservação e na sua qualidade, 

é considerada como um fator fundamental para a preservação e a continuidade da 

vida sobre a terra. 

Rattner (2012, p.333), se posiciona dizendo:  

O consumo global de água dobra a cada vinte anos mais do que o dobro da 
taxa de crescimento da população humana. De acordo com as Nações 
Unidas, mais de 1 bilhão de pessoas carecem de acesso a água potável. Se 
continuar o uso predatório e irresponsável, por volta de 2025 a demanda de 
água potável subirá 56% mais que a quantidade atualmente disponível. 

Havendo uma conciliação entre o desenvolvimento econômico com o uso dos 

recursos naturais, permitir-se-á a sustentabilidade do meio ambiente, em todos os 

seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. 

A sociedade possui o licenciamento ambiental como um instrumento para 

controlar a manutenção da qualidade do meio ambiente, estando, portanto, 

diretamente ligado com a saúde pública e a boa qualidade de vida da população, 

visando a preservação do meio ambiente atual e futuramente. 

É importante ressalvar, o disposto na Resolução Normativa do CONAMA 

001/86, que considera “Impacto Ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam : A saúde; a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 

econômicas, o bioma; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais”. 

O licenciamento ambiental, é uma ferramenta, utilizada pelos Órgãos 

Ambientais do Governo, para ser usada em atividades consideradas potencialmente 

poluidoras e degradadoras do meio ambiente, incluindo atividades rurais. Este 

instrumento orienta o produtor rural, qual forma de conduzir o uso do solo em suas 

atividades agropecuárias/ silviculturais/ aquícolas/frutíferas e preservacionistas, 

visando a sustentabilidade ambiental daquele ecossistema. 

A importância de realizar-se o enquadramento de uma atividade considerada 

de algum impacto ambiental, permite dentro das normas de licenciamento ambiental,  

ao Órgão Ambiental fiscalizador, proteger o meio ambiente para as futuras gerações, 



34 

 

proteger os ecossistemas naturais e suas áreas de preservação permanente, planejar 

e fiscalizar o uso dos recursos ambientais, garantir a qualidade dos recursos 

renováveis, racionalizar o uso do solo, subsolo, da água e do ar e proteger as áreas 

ameaçadas de degradação, além de influenciar na saúde, segurança e bem estar da 

população rural. 

Os exageros nas aplicações dos procedimentos e exigências burocráticas, 

podem levar alguns produtores rurais a acharem que se constitui mecanismos que 

atrasam o desenvolvimento sustentável do Estado. 

O Licenciamento Ambiental é um fator de indução ao desenvolvimento, e não 

de entrave. Introduzir na sociedade, a possibilidade, de condução técnica, e 

adequada, de formar-se uma mentalidade ambiental mais aberta, e menos onerosa 

para os   empreendedores rurais, para que tenham acesso, a um mercado de trabalho, 

sem um ônus desnecessário e com atendimento as normas ambientais, que 

satisfaçam ao equilíbrio do meio ambiente. 

Devemos considerar que o Meio Ambiente deve ser entendido não só como 

meio físico e biológico, mas também um meio sócio cultural, e suas relações com os 

modelos de desenvolvimento adotados pela humanidade. O ecossistema necessita 

de cuidados permanentes, de todas as partes da sociedade que estão direta ou 

indiretamente correlacionadas com o meio ambiente. 

Um dos grandes problemas ao utilizar-se áreas de terras para plantios 

agrícolas, principalmente, é a utilização de produtos denominados de agrotóxicos, 

indiscriminadamente, bem como o uso do solo realizado de uma forma considerada 

incorreta. 

Sobre este aspecto, é importante a opinião de Moura (2008, p.41), quando 

afirma que: 

As perdas de solo agrícola no Brasil, decorrentes da erosão, atingem 25 
ton./ano por hectares. São perdidas no país quase 200 milhões de toneladas 
de terra fértil por ano, que são arrastadas para os rios, transportando 
fertilizantes e agrotóxicos (causando eurotrofização12e poluição das águas) e 
contribuindo para o assoreamento desses rios. 

Salientando-se que o Estado de Santa Catarina, possui 170.000 pequenas 

propriedades rurais, cujas famílias dependem de sua produção agrícola, silvicultural, 

                                            

12 Eurotrofização – crescimento excessivo de plantas aquáticas 
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pecuária, aquícola, apícola, frutícola e seus desdobramentos. Assim como a aplicação 

de fertilizantes, controladores da acidez do solo, biofertilizantes, fungicidas, 

herbicidas, inseticidas e outras aplicações agrícolas, sem o devido cuidado, poderão 

causarem impactos negativos ao ecossistema e consequentemente poluírem o solo e 

os mananciais de água. 

Em Santa Catarina foi emitido o Decreto 1.331/2017 do Governo do Estado, 

considerado o marco regulatório do agrotóxico. Entretanto, o Ministério da Saúde, 

através de seu Relatório de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos no Estado de Santa Catarina, de 2015, foram utilizados durante o ano de 

2012, 21.046.058 quilos de Ingredientes Ativos componentes de produtos agrotóxicos 

para uma área plantada de 1.564.718 hectares, conforme dados do IBGE. 

A EPAGRI, através de seu documento 245, Agrotóxicos: Diagnóstico e 

procedimentos de sua aplicação no Meio Oeste Catarinense (2013, p. 9-10)  relata: 

De acordo com Paschoal (1979), o volume de vendas de agrotóxicos tem 
aumentado expressivamente no Brasil, partindo de 40 milhões de dólares no 
ano de 1939 para 300 milhões em 1959 e 2 bilhões em 1975, tendo como um 
dos fatores determinantes os incentivos de políticas oficiais. Entre as grandes 
regiões do mundo, a América Latina foi aquela com maior crescimento no uso 
dos agrotóxicos nos anos 1990, registrando índice de 120%, tendo o Brasil 
contribuído substancialmente para esse cenário. Atualmente, essas 
substâncias são responsáveis pelo mercado de bilhões de dólares anuais em 
todo o mundo e, de acordo com estudo da consultoria alemã Kleffmann 
Group, o Brasil foi o maior mercado de agrotóxicos do mundo em base anual 
no ano agrícola 2008/2009 (OESP, 2009a), devendo estabilizar-se nessa 
condição pelos próximos anos em função da expansão da área cultivada. 

O emprego crescente de agrotóxicos, tanto na agricultura familiar como na 
empresarial, tem gerado modificações e transtornos, em especial devido à 
contaminação do meio ambiente e dos seres vivos, produzindo doenças e 
distintas nocividades coletivas (Ribas & Matsumura, 2009). Para esses 
autores, apesar dos benefícios que possam ter trazido à agricultura moderna, 
os prejuízos decorrentes do uso inadequado de agrotóxicos extrapolam o 
campo econômico e adquirem dimensão social. 

O Engenheiro Agrônomo Breda (2014, p. 144), em O Agrônomo e os 

Agrotóxicos, comenta que: 

Atualmente Santa Catarina está entre os 10 estados brasileiros que mais 
utilizam agrotóxicos, oscilando entre o oitavo e o nono lugar de acordo com o 
ano e as condições climáticas. Dados publicados pelo Sintag- Sindicato 
Nacional da Industria de Produtos para a defesa Agrícola, que foram 
comercializados, no ano de 2012, para Santa Catarina, 17.860 toneladas de 
agrotóxicos entre herbicidas, inseticidas, fungicidas, etc. Não estão 
contabilizados agrotóxicos que são comercializados de outros estados para 
Santa Catarina, e, logicamente, os agrotóxicos contrabandeados dos países 
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vizinhos. Estima-se que o consumo total anual em SC passe de 20.000 
toneladas, o que convenhamos é muito produto para a área plantada que 
dispomos hoje. Este uso indiscriminado de agrotóxicos vem causando a 
contaminação das aguas superficiais, subterrâneas, do solo, intoxicação de 
agricultores e principalmente, na qualidade dos alimentos ofertados ao 
consumo da população face aos resíduos de agrotóxicos remanescente. 

Existem programas da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola-  

Cidasc, como o realizado junto ao Ministério Público de Santa Catarina- MPSC, 

Secretaria da Agricultura e Associação Catarinense de Supermercados- ACATS, e 

com o envolvimento também da Federação dos Trabalhadores para a Agricultura de 

Santa Catarina- Fetaesc, em 2016, com o intuito de trabalharem em conjunto para 

identificarem a origem de produtos como legumes e frutas.  

Assim como outras normas e exigências, junto ao produtor rural, independente 

de seu tamanho, que procuram trazer meios de regular o setor rural, quanto ao efeito 

poluidor de determinadas atividades. 

Um grande problema ambiental catarinense é o da criação de aves e suínos, 

em virtude principalmente dos rejeitos resultantes do processo de produção. Santa 

Catarina, é o estado líder na criação de Suínos e Aves, e um dos maiores produtores 

mundiais. Toda a cadeia de desenvolvimento dessas matrizes de animais, atualmente, 

necessita de atendimento das normas ambientais, passando obrigatoriamente pelo 

licenciamento ambiental, independente do tamanho do empreendimento. 13 

É importante, que as normas ambientais prevejam o uso de maior tecnologia 

para a gestão da qualidade da água e de tratamentos, assim como da reciclagem dos 

resíduos produzidos, como de frigoríficos, carcaças de animais mortos, destino final 

de produtos químicos, entre outros. 

A região de Caçador SC, está construindo uma referência quanto ao cultivo de 

Olericultura, como o tomate e o pimentão, pois a região é propícia para a produção no 

período de entressafra dos outros estados brasileiros 

Conforme a EPAGRI, (2014, p.9), em seu relatório do ano de 2014 sobre a 

produção de tomate tutorado destaca:  

Embora a Produção Convencional (PC) seja destaque na região da AVPR14, 
verifica-se que muitas tecnologias disponíveis simplesmente não são 
adotadas pelos agricultores, ou são adotadas de modo isolado e dissociado 

                                            

13 Conforme publicação da EMBRAPA, durante o ano de 2016, foram alojados 50.524.652 matrizes de 
corte de aves; 2.067.704 matrizes de suínos e 981.788 matrizes de postura(2015) de aves 

14 AVPR – Alto Vale do Rio do Peixe 
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de outras e, no extremo, sem critério técnico, como por exemplo, a adubação 
e o controle de pragas e doenças. Além de gerar um impacto negativo no 
meio ambiente, a PC vem sendo responsável pelo aumento dos custos de 
produção do tomate de mesa na região da AVPR. 

Atualmente a preservação ambiental, é tratada como assunto de extrema 

importância, sendo junto com os recursos naturais e não naturais a fonte de energia 

para o ser humano. 

 

A UNIVERSIDADE E A INTERDISCIPLINARIDADE NOS RECURSOS NATURAIS 

Uma das variáveis envolvidas no aproveitamento racional dos recursos naturais, 

é a Universidade, elemento vital e preponderante da sociedade, que pode 

proporcionar uma sinergia com todos os órgãos ambientais, visando o estudo das 

atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente, assim como interagir de uma 

forma presente e s junto aos pequenos produtores rurais, disponibilizando seus 

amplos recursos acadêmicos.   

É importante a postura sobre interdisciplinaridade, dos Autores, Borga, Regert e 

Pegoraro, em Artigo de (2017 p.8) da revista Espacios, cujo tema é O paradigma 

interdisciplinar do desenvolvimento ambientalmente sustentável: 

As pesquisas relacionadas ao tema necessitam de resultados mais 
aprofundados, porém apresentam até o momento a ideia que o grande 
desafio é elaborar uma forma de desenvolvimento em plena harmonia com a 
natureza, respeitando as necessidades das gerações futuras. É de extrema 
importância unirmos especialistas e sociedade como um todo para 
discutirmos a necessidade e a urgência em adotar novos modelos e estilos 
de desenvolvimento capazes de conciliar a economia, às questões sociais e 
ambientais, minimizando o impacto ambiental sobre o planeta. Para isso é 
necessário o amadurecimento do debate interdisciplinar, buscando 
consensos que contribuam para a busca de soluções do problema maior, o 
desenvolvimento ambientalmente sustentável. Ainda existem muitas lacunas 
e serem preenchidas sobre as consequências da utilização indiscriminada 
dos recursos naturais com a justificativa da busca pelo desenvolvimento. Por 
fim, deve-se, cada vez mais disseminar a importância da interdisciplinaridade 
na resolução dos problemas contemporâneos da sociedade. Pois através 
desse procedimento podemos unificar pesquisas, nivelar informações e 
principalmente levar em consideração questões culturais locais, 

independentemente do objeto de estudo. 

A interdisciplinaridade inerente ao seu meio, proporciona possibilidades amplas 

para o debate do que melhor fazer ao meio ambiente. É dela que as ideias são 

formadas e desenvolvidas, e poderão ser utilizadas para o encontro da melhor solução 

do licenciamento ambiental em caráter amplo, mas direcionado para a pequena 

propriedade rural.  
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Segundo Henrique Rattner ( 2001, p. 281): 

A aplicação do método cartesiano, na busca simplista das relações 
de causa e efeito, levou a um reducionismo estéril em face de uma realidade 
complexa que exige análise e explicações sistêmicas. A especialização 
excessiva impede a em que vivemos e nossas           comunicação das 
diversas áreas de pesquisa. Entretanto, a percepção da complexidade do 
mundo em que vivemos e nossas tentativas de explicar os múltiplos 
fenômenos e problemas criados pelos atores sociais e suas interações 
exigem os esforços de grupos interdisciplinares capazes de enxergar além 
de sua área de pesquisa especializada, vislumbrando o conjunto e a dinâmica 
do sistema. 

A natureza nos ensina, colocando em evidência uma visão de um modo racional 

de enxergar os elementos naturais. A forma de utilização atual, extremamente 

exploratória, poderá levar o nosso modelo, à exaustão dos recursos naturais. Para 

evitarmos esta possibilidade, necessitamos de estudos técnicos multidisciplinares, na 

utilização do licenciamento ambiental, e de uma forma mais simplificada possível, 

quando tratar-se de pequenas propriedades rurais.  

Visando estas pequenas propriedades rurais, e que no Estado de Santa Catarina 

possuem uma importância fundamental, na fixação do homem no campo, na produção 

de alimentos, na preservação ambiental, na geração de empregos e outros benefícios, 

necessitamos de métodos de alcance ao desenvolvimento sustentável sadio, deste 

produtor rural, para o produtivo e racional da terra. 

Salientando que a industrialização global, está gerando um aumento da 

contaminação do ar, da água, dos solos, dos habitats animais, fazendo com que se 

perca os sentidos básicos do homem, como o instinto, a emoção e espiritualidade, por 

não haver uma interação racional com o ambiente. 

Atualmente os índices de degradação ambiental aumentaram. Por um lado, 

existem pessoas que trabalham para um mundo melhor, por outro lado, há quem 

busque seu próprio crescimento econômico, utilizando recursos que não são 

renováveis e portanto possuem uma característica de finitos. 

Da mesma forma, é necessário um bom uso dos recursos naturais renováveis, 

aplicando-se e adotando-se as técnicas conhecidas e disponíveis, que levam estes 

recursos a serem utilizados de forma perene. 

Uma Legislação adequada, a Ciência e a Tecnologia, são fundamentais para a 

preservação e recuperação do ecossistema a ser utilizado, protegido ou recuperado. 
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O Estado de Santa Catarina, possui um legislação rigorosa, como já foi 

salientado, sobre o meio ambiente, que sendo cumprida integralmente, trará retornos 

positivos para a Sociedade, tornando-a participante direta e conscientizada, sobre a 

importância do desenvolvimento sustentável equilibrado ambientalmente. 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O objetivo para um Desenvolvimento Sustentável, significa também o uso do 

solo e de sua cobertura natural, de forma harmônica, produtiva e equilibrada, visando 

a melhoria da qualidade de vida humana e a perpetuidade dos Recursos Naturais. 

Como se refere Borga, (2017, p.26): 

O novo modelo de crescimento econômico dos sistema capitalista, em 
processo de globalização, gerou grandes desiquilíbrios, já que existe muita 
riqueza e fartura no mundo, mas, por outro lado, a miséria, a degradação 
ambiental e a poluição aumentam de forma descontrolada. Dessa maneira, 
surge a ideia do desenvolvimento sustentável, que tem por finalidade 
harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental para 
obter uma melhoria na qualidade de vida e nas condições de sobrevivência 
por meio do equilíbrio entre a tecnologia e ambiente. 

Atualmente o sistema de produção da agrosilvicultura conforme os modelos 

Mundiais, concentra-se nas grandes Corporações, que desenvolvem tecnologias de 

ponta, em todos os setores, Biológicos, Vegetais Industriais e de Máquinas, 

dominando consequentemente o Mercado Rural, visando a obtenção do lucro, e não 

necessariamente um método de redistribuição renda, de forma equitativa e 

equilibrada, de maneira a trazer um retorno para a vida humana com qualidade, e 

promovendo um correto procedimento de utilização dos Recursos Naturais. 

O uso aplicado do conceito de Desenvolvimento Sustentável, ainda não é uma 

prática seguida nas atividades Agrosilviculturais, face a inúmeros fatores, que 

necessitam de serem, alguns identificados, outros usados. 

Conforme posicionamento de Borga, Regert e Pegoraro, (2017 p. 5) na revista 

Espacios:  

Com isso, é possível perceber que a racionalidade científica e os 
instrumentos conceituais e metodológicos que são utilizados para conhecer 
o mundo não são definitivos e carecem de transformação. Por isso o conceito 
de meio ambiente e sustentabilidade vem sofrendo mudanças, evoluindo para 
o entendimento de que é preciso considerar nesse entendimento as questões 
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histórico-regionais, bem como, as especialidades que estão por traz das 
definições.  

A compreensão acerca do tema sustentabilidade apresenta as mais variadas 
definições e pontos de vistas, demonstrando que não existe um conceito que 
comporte esse entendimento, não podendo ser explicado a partir de um ponto 
de vista ou de uma disciplina única. É um tema transversal que está 
relacionado aos diferentes conhecimentos e comportamentos humanos por 
interagir com a diversidade em nos mais diferentes aspectos. 

As metodologias que podem ser adotadas quando da adoção de uso de 

Manejos sustentáveis, possuem conotações variadas, sob o ponto de vista técnico, 

porém algumas consideráveis ponderáveis e evidentes, são previstas no 

comportamento deste procedimento. 

Conforme Borga, 2017, p. 27: 

O Desenvolvimento Sustentável apresenta seis aspectos proprietários 
fundamentais que precisam ser entendidos como metas: A satisfação das 
necessidades essenciais da população(educação, alimentação, saúde, lazer, 
etc.); a solidariedade para com as gerações futuras  conservar o ambiente de 
maneira que elas tenham oportunidade de viver); a participação da população 
envolvida (todos precisam ter noção da necessidade de preservar o ambiente 
e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal) ; a conservação dos recursos 
naturais (água, oxigênio, etc.); a preparação de um sistema social garantindo 
emprego, segurança social e respeito a outras culturas (erradicação da 
miséria, do preconceito e do massacre de populações oprimidas, como por 
exemplo, os índios); a execução dos programas educativos. 

O uso do solo, com o objetivo de uma produção agrícola sustentável, implica 

em manter uma cobertura vegetal constante com o intuito de proteção deste solo, 

evitando erosões, mantendo os recursos hídricos, intensificando a proteção do habitat 

dos inimigos naturais, permitindo o controle bioecológico, assegurando uma produção 

de alimentos variados, que contribuirá com a dieta alimentar, colaborando com a 

saúde humana, diminuindo também a utilização de insumos agroquímicos, 

impactando com menor intensidade o Meio Ambiente. 

2.1.1 Social 

A importância de um planejamento visando a utilização dos Recursos Naturais 

Renováveis e não Renováveis, para o desenvolvimento da Sociedade Brasileira e 

Mundial, deve ser o primeiro fator na conduta humana atual e futura. A preservação 

destes recursos, e a sábia condução em sua utilização, garantirá a qualidade e o 

aumento da vida da espécie humana. 
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No entanto é importante salientar, a evolução do crescimento populacional no 

mundo, para conhecermos o impacto ambiental que será causado nas próximas 

décadas, conforme nos informa Mihelcic e Zimmermann (2015), pois este crescimento 

será um dos grandes desafios para que seja possível atingir quaisquer objetivos 

sociais, econômicos e ambientais e criar um futuro com moldes de sustentabilidade, 

segundo os autores, a população mundial, atualmente em torno de 6 bilhões de 

pessoas, irá atingir de 9 a 10 milhões neste século. 

O maior índice de crescimento mundial populacional, ocorre nos países em 

desenvolvimento, especialmente nas áreas urbanas, havendo estagnação, e em 

alguns casos redução, sendo na maior parte, em países industrializados, repercutindo 

na forma de como os recursos naturais são gerenciados. 

Também, existe uma relação empírica entre a taxa de crescimento populacional 

e o nível de desenvolvimento econômico, que frequentemente é relacionado a 

qualidade de vida. Esta relação significaria que é possível resolver os desafios de 

estabilizar o crescimento populacional e de levar a frente o objetivo da 

sustentabilidade, por meio da melhora da qualidade de vida e da expansão do 

desenvolvimento, que seja equitativo e sustentável. 

Ainda se considera que, contudo, melhoras no desenvolvimento e na qualidade 

de vida, têm estado inseparavelmente ligados ao consumo e ao esgotamento das 

reservas e a degradação ambiental. 

Segundo afirmam Mihelcic/Zimmermann (2015, p.10): 

De fato, espera-se que até 2030, 61% da população global viva nas áreas 
urbanas. A urbanização é amplamente reconhecida como a fonte de 
problemas de saúde. Por exemplo, de 30% a 60% da população humana no 
mundo em desenvolvimento não tem saneamento, sistemas de drenagem e 
água limpa encanada. 

A conservação ambiental transformou-se em um dos problemas mais 

importante para o ser humano, pois é fundamental para a sobrevivência da vida na 

terra, e básica para as relações entre grupos sociais e a sociedade. 

No momento que no ecossistema, a presença da água e do ar começa a ficar 

escasso, ou deixam de existir em abundância, já não mais considerados como fontes 

inesgotáveis, percebe-se a intensidade da degradação ambiental, que o próprio 

homem causou. 
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A relação social do ser humano moderno e a natureza, sempre foi de uma 

maneira de desconhecimentos, pois o entendimento dos males a ela causados e a 

contrapartida dos benefícios fornecidos, começaram a ser percebidos de uma forma 

mais gradual e em determinados pontos, intensificando-se principalmente após a 

revolução industrial nas décadas de 1840 a 1870, com grandes concentrações 

populacionais nas cidades, mecanização da agricultura e uso indiscriminado de 

agrotóxicos e fertilizantes.  

O meio ambiente enxergava-se como uma fonte inesgotável de riquezas, 

disponível para uso do homem da forma que mais lhe proviesse, e este era o princípio 

econômico vigente, que continuou perante o século XX. 

A partir da década de 1960, começaram a ser percebidos os primeiros sintomas 

para o esgotamento dos recursos naturais indispensáveis a sobrevivência humana, e 

com o aparecimento de impactos negativos ao meio ambiente, como a chuva ácida, a 

percepção da diminuição da camada de ozônio, aumento do efeito estufa, acidentes 

ambientais e outros.    

O despertar da conscientização ambiental, começa ser iniciado, conforme 

CARSON (1962 p.16) percebeu: 

O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente, efetuado pelo 
homem, é representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos 
mares, por via de materiais perigosos e até letais. Esta poluição é, em sua 
maior parte, irremediável; a cadeia de males que ela inicia, não apenas no 
mundo que deve sustentar a vida, mas também nos tecidos viventes é, em 
sua maior parte, irremediável...De modo semelhante, as substâncias 
químicas, difundidas sobre terras de cultivo, ou sobre florestas, ou sobre 
jardins, fixam-se por longo tempo no solo; dali, entram nos organismos vivo, 
passam de um ser vivo a outro ser vivo; e iniciam uma cadeia de 
envenenamento e de mortes. Ou, então, passam misteriosamente, de uma 
área para outra, por via de correntezas subterrâneas, até que emergem á flor 
do chão; a seguir, através da alquimia do ar, e da luz do sol, se combinam 
sob novas formas, que vão matar a vegetação, enfermar o gado e produzir 
males ignorados nos seres que bebem água dos poços outrora pura. 

A prioridade na utilização eficiente dos recursos naturais, de forma a 

proporcionar aumento da qualidade de vida, com diminuição de riscos ambientais e 

escassez ecológica, é a finalidade do desenvolvimento social humano. 

Conforme dados do IBGE (2019), observamos o demonstrativo descrito nas 

tabelas a seguir:  

Tabela 1: POPULAÇÃO 

População Quantidade (milhões) ANO 
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BRASILEIRA 209.590.271 2019 

SANTA CATARINA 7.133.914 

Fonte: IBGE (2019) 

E para a população rural em Santa Catarina, temos a seguinte projeção:  

Tabela 2: ZONA RURAL DE SANTA CATARINA 

TIPO                                QUANTIDADE (mil)           ÁREA             ANO 

                                          (número de pessoas)       (km2)              2016/2017 

HOMENS                          521.839                            95.396              

MULHERES                      478.684        

Fonte: IBGE (2016/2017) 

Tabela 3: POPULAÇÃO BRASILEIRA QUANTIDADE 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

QUANTIDADE                                                        ANO 

NÚMERO DE PESSOAS(milhões                         2019    

209.590.271 

SANTA CATARINA 

NÚMERO DE PESSOAS(milhões) 

7.133.914 

 

A prioridade na utilização eficiente dos recursos naturais, de forma a 

proporcionar aumento da qualidade de vida, com diminuição de riscos ambientais e 

escassez ecológica, é a finalidade do desenvolvimento social humano. 

A quantidade, disponibilidade e qualidade de água e ar, necessita de ser 

manejada equilibradamente, para estar sempre disponível para compor o ecossistema 

e seus componentes internos, sejam a micro ou macrofauna, vegetais e humanos.  

A conscientização do eco desenvolvimento, da economia e sociedade 

sustentável, otimização dos recursos naturais disponíveis, produzirá a perpetuidade 

destes recursos para o ser humano.  

Os cuidados com o equilíbrio do clima, é um compromisso de toda a sociedade 

mundial. 

O aquecimento global conforme Bettiol (2017, p. 11) relata: 

Desde o início da Revolução Industrial, as concentrações médias de dióxido 
de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera aumentaram 40%, 150% e 
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20%, respectivamente. A concentração atual de dióxido de carbono 
atmosférico está em torno de 400 ppm e as previsões indicam que o ano 2100 
deve alcançar 650 pp, de acordo com o Intergovernmental Panel on Climate 
Change- IPCC15. O acúmulo desses gases resulta em mudanças no clima e 
traz sérias consequências para o planeta e as diferentes formas de vida. 
Dentre os efeitos sobre o clima do planeta, destaca-se o aumento de 
temperatura global média, o qual poderá impactar a produção agrícola. 

E segundo Bettiol (2017, p.14) relata: 

O ambiente tem efeito direto na ocorrência de pragas e doenças e é esperado 
que as mudanças no clima causem alterações na sua ocorrência e 
intensidade. Áreas até então livres de determinados patógenos e /ou pragas 
poderão no futuro, apresentar potencial risco de ocorrência. Nesse sentido, 
os estudos que preveem os impactos decorrentes da introdução e 
disseminação de uma praga e/ou doença, permitirão a implementação das 
ações de defesa sanitária, tanto preventiva, como de controle, gerando 
conhecimento para garantir a segurança alimentar. 

Cada uma das três últimas décadas tem sido sucessivamente mais quente na 

superfície da terra do que qualquer década anterior desde 1850. 

O número de dias e noites frias diminuiu e de dias e noites quentes aumentou 

em escala global, e nos últimos três anos (2014,2015 e 2016), foram registrados 

recordes consecutivos de anomalias de temperatura superficial global em relação a 

1951-1980. (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014) 

É extremamente importante salientar que a segurança alimentar estará 

diretamente afetada com as mudanças climáticas, significando uma alteração 

profunda no desenvolvimento da sociedade. 

Toda a cadeia logística para o plantio, colheita, transporte, armazenamento, 

sistema de distribuição, acesso físico e econômico dos alimentos, estabilidade de 

preços, qualidade nutricional, poderá ficar desequilibrada, afetando intensamente a 

sociedade. 

Assim, ações de mitigação e adaptação necessitam, além das já adotadas, 

serem definidas e postas em realização em um prazo mais curto que for possível, 

procurando-se a não exaustão dos ecossistemas, e sim a sua proteção e reutilização 

sustentável com o aumento exponencial da qualidade de vida humana. 

 

                                            

15 Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas - ONU  
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2.1.2 Econômico 

A importância do setor rural na Economia Catarinense, reflete-se nos números 

a seguir apresentados, demonstrando um setor e atividade altamente produtiva.  

Segundo a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, 2016-2017, 

publicada pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (CEPA) e EPAGRI, 

órgãos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, do Estado de Santa 

Catarina, estão demonstrados alguns aspectos sobre a produção rural naquele 

período, que são valores que exemplificam a importância do Setor Agro/Silvicultura/ 

Pesqueiro/Pecuário/Frutícola, identificando-se com o  desenvolvimento do Estado 

Catarinense, como parte fundamental do mecanismo gerador financeiro. 

Observe-se que os dados apresentados, estão dimensionados de forma 

resumida, e como parte integrante do Desenvolvimento Econômico do Estado, sendo 

que parcela preponderante são resultados da produção das pequenas propriedades 

rurais, situados em aproximadamente 87% dos estabelecimentos agropecuários.  

 

Tabela 4: PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA 

 

PRODUTO ANO ÁREA- Hec QUANTIDADE - T  

Milho 2016/17 376.910 3.232.853 

Soja 2016/17 658.000 2.414.000 

Trigo 2016/17 69.088 229.052 

Feijão 2016/17 71.159 128.779  

Arroz 2016/17 148.316 1.176.235 
Fonte: IBGE 

 

Tabela 5 OUTROS PRODUTOS 

PRODUTO ANO QUANTIDADE (T) 

Alho 2016 26.032 

Tomate 2017 194.694 

Maçã 2015/16 523.000        

Fonte: IBGE 

 

 

Tabela 6: DERIVADOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

PRODUTOS ANO QUANTIDADE 

Frangos 2016 896.000.000 AVES    

Suínos 2016 10.000.000 CABEÇAS 
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Leite 2015 3.000.000.000 LITROS 

Bovinos 2016 609.665 CABEÇAS 

Piscicultura de água doce 2016 43.300 T  

Uva 2017 34.147 T 

Floresta de Pinus spp 2016 545.835 HEC 

Floresta de Eucalyptus spp 2016 116.240 HEC 

Maricultura 2016 15.382 T 

Fonte: IBGE 

 

TABELA 7: SETOR FLORESTAL 

PRODUTO                                    ANO              ÁREA                  VALOR(reais) 

FLORESTAS PLANTADAS                                 (HEC)  

COMERCIAIS                              2016/17     1.000.000              1,41 

BILHÕES 

Fonte: CEPA/EPAGRI 

Atuam no Estado, mais de 8.700 empresas da Industria Florestal, empregando 

diretamente mais de 90.000 pessoas e contribuindo com 13,9 % dos empregos do 

setor no Brasil. 

 Estes aspectos demonstram o desenvolvimento econômico do Estado 

Catarinense, e ao mesmo tempo nos informam subjetivamente os grandes 

ecossistemas que estão envolvidos, transformados de uma condição primária silvestre 

intocada, para outra, de forma a produzir bens e serviços. 

As técnicas utilizadas de usos do solo, face a enorme demanda mundial e 

brasileira, a disponibilidade de áreas aptas, clima e momento adequado, obedeceram 

as práticas agrícolas conhecidas, e com a tecnologia existente, proporcionando um 

grande retorno econômico. 

Porém o viés, o olhar de sustentabilidade, deveria estar mais presente, como 

uma informação de uso de solo com características equilibradas ecologicamente, e 

trazendo uma perspectiva para o uso contínuo, racional, equilibrado, produzindo bens 

com valor ecológico e econômico. 

As informações sobre o cumprimento das normas da legislação ambiental, 

como os controles preservacionistas protetores corretamente utilizados, podem trazer 

uma segurança á sociedade e ajudar a aumentar a qualidade de vida.  

A utilização de Políticas Públicas visando ao uso de planejamentos e práticas 

de manejo sustentado de condução do solo, a adoção voluntária e consciente do 

público alvo a esta forma de manejo, que utilizam os ecossistemas integrantes do 
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meio ambiente, causarão enormes diferença de qualidade e impactos ambientais 

positivos. 

No artigo Política de Governo para o desenvolvimento Sustentável: Uma 

Introdução ao Tema e a esta Obra Coletiva, Cavalcanti (2001, p.24) diz: 

Na verdade, a questão ambiental que deve ser examinada em relação a 
iniciativa de desenvolvimento não se reduz simplesmente a explorar recursos 
não renováveis de maneira parcimoniosa. Uma visão distinta do processo 
econômico, levando em conta a dimensão biofísica, as leis e princípios da 
natureza, é o que se requer. A elaboração de regras para um 
desenvolvimento sustentável tem que reconhecer o fato de que a ciência 
econômica convencional não considera a base ecológica do sistema 
econômico dentro de seu arcabouço analítico, levando assim á crença no 
crescimento ilimitado. A ideia de sustentabilidade, por sua vez, implica uma 
limitação definida nas possibilidades de crescimento. É sobre esse 
fundamento que é indispensável agregar preocupações ecológicas (ou 
ecossociais) ás políticas públicas no Brasil.    

A água e o ar, são considerados fontes inesgotáveis, como verdadeiras 

dádivas, e se encontram em abundância e qualidade, disponíveis para a humanidade, 

até o momento que ficarem escassos, poluídos ou não existirem mais. 

2.1.3 Meio ambiente 

O Desenvolvimento Sustentável está interligado em seus aspectos Sociais, 

Econômicos e Meio Ambiente.  

A preocupação sobre o Meio Ambiente constituído por seus Recursos Naturais 

Renováveis e Não Renováveis, foi e é motivo de discussões importantes em caráter 

internacional, iniciando o seu entendimento pela declaração da Conferência de 

Estocolmo (1972), nas Nações Unidas (ONU), sobre o Ambiente Humano, que em seu 

princípio 1 afirma: 

O Homem tem o direito fundamental a liberdade, a igualdade, a condições 
adequadas de vida e a um meio ambiente de qualidade que lhe permita uma 
vida com dignidade e bem-estar, e tem a solene responsabilidade de proteger 
e melhorar o meio ambiente para as gerações futuras. 

E em seu princípio 2, também afirma: 

Os recursos naturais da terra, incluindo o ar, água, solo, flora e fauna [...] e 
exemplos especialmente representativos de ecossistemas naturais, devem 
ser salvaguardados para o benefício das gerações presentes e futuras, por 
meio do gerenciamento e planejamento cuidadoso, de forma apropriada. 
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O conceito de Desenvolvimento Sustentável, ficou definido em caráter global, 

na Comissão Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1987), no lançamento do relatório “Nosso Futuro Comum”, conhecido também como 

Relatório Brundtand”16, como: O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades. 

O tema sobre desenvolvimento sustentável teve seus princípios reafirmados na 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (2002), realizado em 

Joanesburgo, África do Sul.  

O Brasil sediou duas conferências internacionais sobre a sustentabilidade: a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio92) e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

 Conforme informa O Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty 

(2015), a “Rio92 consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como a 

promoção simultânea e equilibrada da proteção ambiental, da inclusão social e do 

crescimento econômico. Nessa conferência, o Brasil assumiu postura ambiciosa nas 

discussões e teve papel determinante na aprovação de documentos cruciais, como a 

Agenda 21, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração 

de Princípios sobre Florestas e as Convenções sobre Biodiversidade, sobre Mudança 

Climática e sobre Desertificação”. 

Posteriormente, conforme informa o Itamaraty (2015), houve a criação do 

documento intitulado: Negociações da Agenda de Desenvolvimento pós-2015: 

Elementos Orientadores da Posição Brasileira. 

Este documento foi elaborado com o objetivo de orientar os negociadores 

brasileiros nas discussões do Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (GTA-ODS), constituído no âmbito da Assembleia-

Geral das Nações Unidas, cujas atividades foram concluídas em julho de 2014. 

Essa agenda pós 2015, continua em andamento, visando complementar as 

resoluções ali contidas, através do Ministério das Relações Exteriores e seus 

colaboradores. 

                                            

16 Go Brundtand- ex Primeira Ministra da Noruega 
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O desenvolvimento sustentável, precisa de conhecimentos e planejamentos 

teóricos e técnicos aprofundados, necessitando face as múltiplas variáveis envolvidas, 

do uso de tecnologia moderna, seja qual for o ângulo a ser direcionado. 

A utilização de multidisciplinaridade, envolvendo várias especialidades, será 

imprescindível, pois os estudos necessários envolverão a melhoria, de uma forma ou 

outra, da qualidade de vida do ser humano. 

As universidades poderão adotar também um comportamento, quando tratar-

se de pesquisar ou projetar usos múltiplos sustentáveis, que envolva a 

interdisciplinaridade, pois o planejamento para um projeto com aplicação de 

sustentabilidade envolverá variados possibilidades a serem estudadas e a interação 

da universidade, com sua ampla gama de disciplinas especializadas, realizará uma 

diferenciação no estudo e entendimento, trazendo uma racionalidade científica e 

prática para a consecução  de como se realizar um projeto de uso sustentável.  

O conceito de sustentabilidade possui um sentido amplo, que abrangerá 

diretamente o desenvolvimento urbano, com suas grandes, médias e pequenas 

cidades, nas áreas rurais, infraestrutura urbana e rural, agricultura, o modo de vida 

humano, os recursos naturais, tendo como certeza, de que estes recursos são finitos, 

tomando-se o devido cuidado com a diferença entre desenvolvimento econômico com 

crescimento econômico mal planejado. 

No desenvolvimento sustentável a procura da máxima qualidade, com o uso 

mínimo dos recursos naturais, reutilizando e reciclando, procurando mudar a matriz 

energética utilizada atualmente, de forma a causar menor agressão ambiental, 

visando o melhor bem estar social do ser humano. 

A aplicação do uso equilibrado dos Recursos Naturais Renováveis e não 

Renováveis conforme afirmam Mihelcic/Zimmermann (2015, p.04-08): 

Requer três elementos do pilar de sustentabilidade (meio ambiente, 
economia, sociedade).com reflexo na Qualidade de Água, Ar, Saneamento, 
Gerenciamento de Esgoto, á Saúde, á Energia, a Produção de Alimentos, á 
Produtos Químicos, á Materiais e ao Ambiente Construído. 

O desenvolvimento sustentável inclui possibilidades que permitem o progresso, 

crescimento econômico planejado, avanços em pesquisas científicas, que poderão 

visar a preservação do meio ambiente e o seu uso de forma racional e equilibrada, 

melhorar a qualidade de vida da sociedade e garantir a sua perpetuidade para as 

gerações futuras.  
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Inúmeros procedimentos de caráter público, através de Governos, com políticas 

públicas que visem o bem estar social, através de empresas que sigam os ditames de 

desenvolvimento de atividades justas e socialmente corretas, do despertar cada vez 

maior da necessidade de preservação e uso correto do meio ambiente em todos os 

níveis de educação. 

A extensão do uso de um Planejamento Sustentado, possui várias formas de 

aplicação no Meio Biótico, sendo algumas conforme citamos a seguir: 

a) Utilização dos dejetos, lixos reaproveitáveis, que forem recicláveis, evitando a 

poluição ambiental, e produzindo renda. 

b) A geração da água utilizada pelas indústrias, sendo reutilizada de acordo com 

as tecnologias modernas, evitando seu maior consumo, desperdício e sem 

causar poluição ambiental e trazendo uma economia financeira.    

c) Prever o reflorestamento e florestamento de locais que sofreram agressões 

ambientais, promovendo o equilíbrio dos ecossistemas envolvidos. 

d) Modificação gradativa da matriz energética utilizada atualmente, por novas 

fontes de energia limpa, como a solar, eólica, geotérmicas, maremotriz, 

hidráulicas, evitando poluições de qualquer natureza, e causando baixo impacto 

ambiental. 

e) Adoção de Planos Diretor Urbanos, que prevejam um crescimento das cidades 

de uma forma sustentável, com planejamentos para criação e/ou aumento das 

área verdes, sistemas de saneamentos e esgotos adequados, transporte 

urbanos eficientes, com um mínimo ou nenhum nível de poluição, ciclovias, 

locais de deslocamentos urbanos corretos e seguros, espaços de atendimentos 

ao transeunte,  espaços culturais, formas de construções adequadas ao meio 

ambiente e outras possibilidades que o planejamento racional sustentado possa 

fornecer.  

 Com o aumento exponencial de produtos de informática, eletrônicos, o 

descarte das baterias, pilhas e componentes, necessitam estarem dentro de uma 

programação séria para sua destinação e principalmente para o seu 

reaproveitamento, de forma a causar menor agressão ambiental. 

 A água dentro da visão de sustentabilidade, necessita de uma especial 

atenção de programas que prevejam a sua proteção, estejam localizadas em áreas 

urbanas ou rurais. Os locais de suas ocorrências devem serem preservados de forma 

a garantir sua disponibilidade e qualidade. 
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 O planejamento sustentado, deverá ser utilizado de forma mais moderna e 

tecnológica, quando da extração de recursos minerais, de maneira a não provocar 

impactos ambientais que possam degradar o meio ambiente. A extração de petróleo 

em alto mar, as barragens de resíduos minerais, as minas de carvão mineral, a 

produção de carvão vegetal, a extração de minas auríferas, de cobre e outros 

minerais, e tantos outros recursos minerais, necessitam de um enfoque ambiental 

profundo. 

 A utilização de Projetos de Manejos para extração de produtos da flora 

brasileira, de modo a não prejudicar o ambiente natural e a fauna silvestre. 

Na produção pesqueira brasileira, um planejamento atualizado de forma 

sustentável, para especialmente a proteção de espécies marinhas com risco de 

extinção e na condução do setor pesqueiro artesanal e industrial. 

 No desenvolvimento e uso de novas tecnologias capazes de reduzir a poluição 

emitida por veículos automotores. 

No setor rural brasileiro, com a apresentação e cumprimento de licenciamentos 

ambientais, os quais em seu bojo, contém os princípios racionais e legais, para o uso 

sustentado dos ecossistemas. 

E como dispõe Altieri (2001, p. 70), para um sistema de Manejo numa 

agricultura sustentável: 

A conversão do manejo convencional de alto uso de insumos para um manejo 
de baixo uso de insumo externo é um processo de transição com quatro fases 
distintas, consistindo da retirada progressiva de produtos químicos, 
racionalização e melhoramento da eficiência no uso agroquímico por meio de 
manejo integrado de pragas (MIP) e manejo integrado de nutrientes, 
substituição de insumos, utilizando tecnologias alternativas e de baixo 
consumo de energia, replanejamento do sistema agrícola diversificado 
visando incluir uma ótima integração agrícola. 

Durante as quatro fases, o manejo é orientado de maneira a assegurar os 
seguintes processos: a) aumento da biodiversidade no solo e em sua 
superfície; b) aumento da proteção da biomassa e matéria orgânica do solo; 
c) decréscimo de resíduos agrotóxicos e da perda de nutrientes e 
componentes da água; d) estabelecimento de relações funcionais entre os 
variados componentes da propriedade e uso efetivo dos recursos naturais do 
local e planejamento das sucessões de plantios e combinações entre 
animais/plantações. 

 

A sustentabilidade dos Recursos Naturais será possível, através de assistência 

técnica com maior presença, com a preservação da diversidade cultural, alimentação 

e disponibilidade de educação e responsabilidade ambiental que irá nutrir o setor 
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agrícola, principalmente do promovendo o desenvolvimento cultura local, sobre os 

benefícios atuais e futuros, de práticas sustentáveis de uso do solo. 

 



3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PEQUENAS PROPRIEDADES EM SANTA 

CATARINA 

A importância de realizar-se o licenciamento ambiental nas pequenas 

propriedades rurais, está na necessidade de se ter uma sustentabilidade ambiental, 

evitando-se a degradação do ecossistema natural, objetivando a preservação da 

biodiversidade, da preservação dos recursos hídricos, obtendo-se um saneamento 

ambiental adequado para a propriedade rural. 

Santa Catarina possui, segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agropecuário, aproximadamente 170.000 estabelecimentos 

agropecuários, correspondendo a 87% do total, e a 2,5 milhões de hectares de áreas 

plantadas correspondendo a 44% da zona rural catarinense. 

Conforme as normas em vigor sobre o licenciamento ambiental, algumas 

atividades necessárias a serem realizadas em pequenas propriedades rurais em 

Santa Catarina, possuem diferentes conotações para o seu procedimento. 

O presente trabalho, apresentará algumas considerações da região do meio 

oeste, com maior um enfoque na cidade de Caçador. 

 Se o licenciamento visa alguma atividade referente a vegetação que encobre 

a propriedade, e possam danificar o meio ambiente, existem regras de como realizá-

lo, assim como se for outra atividade que possa causar degradações ambientais, 

como por exemplo, pequenas granjas de animais ou aves, fabricação de produtos 

alimentícios, e outras que exijam o cumprimento da legislação ambiental. 

O licenciamento ambiental em pequenas propriedades rurais no Estado de 

Santa Catarina, obedecem as regulamentações estabelecidas pelo INSTITUTO DO 

MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), órgão do Governo do Estado, e 

possuem atendimento Público em sua Gerência Regional.  

Para cada tipo de atividade rural que o pequeno produtor for desenvolver, 

existem normas técnicas/administrativas, que devem ser seguidas. Normas que o 

pequeno produtor rural, necessita enquadrar-se. 

Quando a intenção for de aumentar a área física de cultivo, em que exista na 

pequena propriedade rural, uma vegetação arbórea que recobre o local a ser utilizado, 
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existem parâmetros dentro da legislação ambiental, que necessitam de serem 

cumpridos, conforme mencionado anteriormente. 

 Neste caso é necessário a elaboração de um projeto técnico, realizado por 

profissional qualificado, que abrangerá um estudo de impacto ambiental do local, com 

levantamento de uso do solo, caracterizando o momento atual das atividades daquela 

propriedade rural bem como dos recursos hídricos e áreas de preservação legal, e 

localização da reserva florestal lega l (20% da área da propriedade) conforme disposto 

no Código Florestal Brasileiro e sua documentação fundiária.  

Todo o projeto de licenciamento conterá um mapeamento minucioso da 

propriedade, com georreferenciamento17 do imóvel. 

 Este projeto terá seu andamento processual junto ao IMA, e sofrerá 

fiscalização pelo Órgão, para a conferência das informações ali contidas. 

Um aspecto importante, também são alvos do projeto, como a adequação das 

Áreas de Preservação Permanente (APPs), a Recomposição da Vegetação resultante 

de passivos ambientais. 

Os reflorestamentos energéticos e comerciais costumam ser usualmente 

incentivados, como alternativa de renda e diversificação das propriedades, para 

situações em que os mesmos sejam viáveis. 

Também são prestadas orientações para a adoção de tecnologias de baixo 

impacto ambiental, principalmente no uso correto dos agrotóxicos e, sempre que 

possível, efetuando o controle de pragas e doenças com manejo integrado ou com 

produtos biológicos. 

Quando o interesse do Pequeno Agricultor Rural Catarinense, for de fabricação 

e/ou industrialização de Produtos Agrícolas em Pequenas Propriedades Rurais, 

segue-se procedimentos, também previstos em Normas, como a Fabricação de 

Salame; Queijos; Nata; Suco de Uva; Mel e seus derivados; Panifício e outras 

atividades, que requeiram instalações, equipamentos, embalagens, armazenamento, 

ou outros procedimentos, as normas de uso sanitários, são de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca- SAR, através da Cidasc, desde que 

não sejam incluídas em atividades consideradas como de potencial poluidor, 

eventualmente ocorrendo esta situação, então haverá a necessidade do licenciamento 

ambiental. 

                                            

17 Georreferenciamento – mapeamentos com coordenadas definidas 
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Usos Florestais e Regularizações na Pequena Propriedade Rural em Santa 

Catarina: 

Atualmente as normas para o licenciamento ambiental de pequenas 

propriedades rurais em Santa Catarina, quando abranger o uso do solo, estão 

previstas no manual publicado em 2016, pelo IMA com o título: “Usos Florestais e 

Regularizações na Pequena Propriedade Rural”, que regula os procedimentos 

adequados para este tipo de licenciamento. 

Entendendo-se como pequenas propriedades rurais na região de Joaçaba, a 

qual pertence o Município de Caçador, aquelas constituídas de até quatro (04) 

módulos fiscais, e são constituídas mediante o trabalho da agricultura familiar, 

incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária (inciso V do art. 3 da Lei 

12.65/2012) e que atendam os critérios do art. 3 da Lei 11.326/2006, definindo o 

módulo fiscal na região de Caçador em torno de Dezoito Hectares (18,00). 

A pequena propriedade rural ficou então definida em setenta e dois (72,00) 

hectares no município de Caçador. 

O Estatuto da Terra, Lei 4.504/1968, e a Lei da Reforma Agrária, Lei 

8.629/1993, definem o termo “Imóvel Rural18”. 

Para o pequeno agricultor/proprietário rural, exige-se na exploração e uso do 

solo, a existência de Reserva Legal, constituída de 20% do total do imóvel, 

caracterizado como o local de melhor representatividade de cobertura vegetal, assim 

como a preservação de áreas de preservação permanente, constituídas de margens 

de córregos/rios, nascentes de água locais com declividades acima de 45 graus, 

banhados considerados como nascentes de água. 

A reserva legal deverá ser abrangida através do Cadastro Ambiental Rural -- 

(CAR) (Lei 12.651/2012), documento este obrigatório para qualquer propriedade rural. 

Ela fica localizada no interior da propriedade rural e cuja função é de assegurar 

o uso econômico de forma sustentável dos recursos naturais existentes, auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 

biodiversidade, além do abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. 

A forma como ela pode apresentar-se pode variar quando a propriedade é 

considerada como consolidada, tendo como parâmetro a data de 22 de Julho de 2008 

com ocupação antrópica preexistente, devidamente comprovada, com edificações, 

                                            

18 Estatuto da Terra - O uso, ocupação e relações fundiárias no Brasil. 
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benfeitorias ou atividades agrosilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção de 

pousio (Inciso VI do art. 28 da Lei Estadual 16.342/2014). 

Neste caso, quando uma pequena propriedade rural, não possuir 20% de 

vegetação nativa, a Reserva Legal será representada pelos remanescentes de 

vegetação existentes até aquela data. 

É permitida a inclusão de APPS na Reserva legal (Sessão III do Capítulo XIII 

da Lei 12.651/2012; Sessão III do Capítulo V-A do Título IV da   Lei Estadual 

16.342/2014). 

Até que a propriedade faça a adesão ao Programa de Regularização Ambiental 

(PRA) é permitida a troca de atividade na área consolidada por atividade de igual ou 

menor impacto ambiental. 

Quando houver agressão ambiental, cometida após o mês de Julho de 2008 

deverá: 

1- Recompor a Reserva Legal 

2-Permitir a Recomposição natural 

3-Compensar a Reserva Legal em outra propriedade que pode ser do mesmo 

proprietário ou de outro, ou 

4-Adquirir Cota de Reserva Legal (CRA). 

Os locais considerados de preservação permanente, previstos no Inciso II do 

art. 3 da Lei 12.651/2012; Inciso V do art. 28 da Lei Estadual 16.342/2014, assim como 

o art. 4 da Lei 12.651/2012; art. 120-A, B, C e D da Lei Estadual 16.342/2014, ou 

sejam APPs (Áreas de Preservação Permanente), constituídos de córregos, rios, 

outros, apresentam uma exigência de proteção que variam em suas larguras e 

situações da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Faixas de Preservação Permanente 

Cursos de Água (m) Faixa de APPs (m) 

Até 10 30 

10-50 50 

50-200 100 

200-600 200 
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Acima de 500 600 
Fonte:  

 

Também nas pequenas propriedades rurais, outros tipos de APPS necessitam 

de manutenção de faixas de preservação, tais como: 

-No entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográficas, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. 

-Lagos, no entorno com 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo 

d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 

(cinquenta) metros. 

-Encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 

100 (cem) % na linha de maior declive. 

-Restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadora de mangues. 

-Manguezais, em toda a sua extensão. 

-Bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. 

-Topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

sempre em relação á base, sendo definida pelo plano horizontal determinado por 

planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota de sela 

mais próximo da elevação. (art. 4 da lei 12.651/2012; art. 120-A,B,C e D da Lei 

Estadual 16.342/2014). 

-Banhados, sendo o fluxo d’água perene ou vegetação característica. 

Na pequena propriedade rural existe uma abrangência amparada pela 

legislação ambiental, as quais podem serem licenciadas, e que não são consideradas 

como infringências ambientais: 

-Atividades Agrosilvipastoris efetivamente realizadas ou passíveis de serem 

realizadas, conjunta ou isoladamente em áreas convertidas para o uso do solo, nela 

incluída a produção intensiva em confinamento (tais como, mas não limitadas á 

suinocultura, avicultura, cunicultura, ranicultura, aquicultura e agroindústria I Inciso IX 

do art. 28 da lei estadual 16.342/2014) 

A legislação ambiental, define também o uso de documentação que 

acompanhará o produto florestal que advir de alguma ação legalizada de produto ou 
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subproduto florestal de origem nativa, perante os Órgãos Ambientais, quando de sua 

utilização externos (fora dos limites da propriedade), mesmo sendo pequena 

propriedade rural. Sendo denominado de Documento De Origem Florestal- (DOF). 

Na pequena propriedade rural, atualmente, e de acordo com a legislação 

ambiental, quando houver o aproveitamento de espécies florestais, sem propósito 

comercial, para uso na propriedade, ela é permitida, sem a necessidade de 

autorização, até o limite de 20 metros cúbicos de tora a cada três anos e 15 metros 

cúbicos de lenha por ano (parágrafo 1 do art. 2 do Decreto 6.660/2008). 

Eventualmente se for necessário transportar a madeira para beneficiamento 

fora dos limites da propriedade, o interessado deverá preencher um requerimento 

fornecido pelo IMA, que pode autorizar o transporte por meio de anuência no próprio 

requerimento, com prazo de 30 dias. 

Quando existir na propriedade rural, espécies florestais consideradas 

“Ameaçadas de Extinção”, conforme previsto na IN - MMA 06/2008 e Resolução 

CONSEMA 51/2014; Resolução CONAMA 294/2001 e a Instrução Normativa FATMA 

35, mas caracterizadas como plantadas (ou seja, pela ação humana), poderão serem 

passíveis de corte, desde que devidamente autorizadas pelo Órgão Ambiental 

responsável (IN 38 FATMA). 

Quando se tratar de Corte de Vegetação Nativa considerada em estágio médio 

de regeneração, será permitido o corte de até 2 hectares, de uma só vez, para 

conversão de uso do solo (lavouras, criação de animais e outras atividades 

econômicas), necessárias a subsistência da pequena propriedade rural. Necessita de 

autorização de corte e documento de origem florestal (DOF). ( art. 23 da Lei 

11.418/2006; art. 30 do Decreto 6660/2008). 

Condicionante: possuir área de reserva legal de 20 % da propriedade fora de 

áreas de APPs e não possuir sua reserva legal compensada em outro imóvel. (Inciso 

I do art. 15 e parágrafo 9 do art. 66 da Lei 12.651/2012). 

Quando se tratar de Corte de Vegetação em estágio inicial de regeneração, 

será permitido através de Autorização de Corte (art. 5 da Leia 11.428/2006 e art. 32 

do Decreto 6660/2008). 

Quando se tratar de Corte de Espécies Florestais pioneiras em estágio médio 

de regeneração, será permitido o corte, se a sua presença for 60% em relação a outras 

espécies, necessitando de Autorização de Corte (exemplo no caso da bracatinga -
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Mimosa scabrella, (conforme art. 28 da lei 11.428/2006 e art. 35 do Decreto 

6660/2008). 

3.1 A PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUA NA PEQUENA PROPRIEDADE 

RURAL 

De uma maneira geral, existe uma conexão entre uma floresta e um manancial 

de água, onde a qualidade desta água possui mais pureza para sua utilização, tanto 

humana, quanto vegetal e animal. 

Existem variabilidades de florestas que situam-se ao redor e ao longo de cursos 

ou mananciais de água. Podendo as mesmas serem de origem nativa ou formadas 

por espécies exóticas. Esta situação, poderá fornecer uma condição de constância ou 

não do fluxo de água, e também de sua quantidade disponível e qualidade. 

Além do que o manejo adequado dos recursos de água e floresta, de uma forma 

integrada, seria o aconselhável, mesmo que os efeitos resultantes precisos variem de 

lugar para lugar, ou de um ecossistema para outro. 

De qualquer maneira se houver a perda da cobertura florestal, para usos 

diferentes, que não sejam dos de preservação da cobertura florestal, irão 

seguramente afetar os mananciais de água, prejudicando o meio ambiente e a 

qualidade de vida humana. 

Existe a obrigatoriedade de se realizar preservações ao redor e ao longo dos 

mananciais de água em pequenas propriedades rurais, conforme o previsto na 

legislação ambiental e demonstrada na tabela 01, sendo o manejo equilibrado dos 

mananciais de água, prática integrante, para o bom uso e conservação do solo, e 

sendo a água um recurso natural e ao mesmo tempo um bem social e econômico, 

indispensável para a sobrevivência dos integrantes de um ecossistema. 

A necessidade de termos uma perenidade dos recursos naturais, fazendo uma 

utilização sustentada, equilibrada e harmônica, vem a tratar-se de uma adoção por 

parte do licenciamento ambiental, de preservação ambiental praticada de forma a 

satisfazer as necessidades das atividades humanas. 

Quando tratar-se de Nascentes, a faixa marginal será de 50 metros. . 

Em locais com lagos ou lagoas naturais, a faixa de preservação será de 50 

metros quando o espelho d’agua for de até 20 metros de área de superfície. 
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Quando o espelho d’agua for acima de 20 metros de área de superfície, a faixa 

marginal de preservação será de 100 metros. 

Quando forem locais de reservatórios de águas artificiais, a faixa marginal de 

preservação, será definida pelo licenciamento ambiental. 

As florestas são de grande importância nos ecossistemas, principalmente as 

que possuem um caráter de preservação e que tem função de manter a qualidade, e 

a quantidade de água. 

Diversos fatores, ecológicos, socioeconômicos estão envolvidos, como clima, 

estrutura do solo, topografia, cobertura vegetal, consciência dos  produtores rurais, 

uso de manejos diversos adequados, formação de infraestrutura, consciência 

ecológica, idade da vegetação, composição florestal, que causam impactos ao 

ambiente, e fazem com que cada floresta de preservação permanente, e em locais 

diferentes, possuam papéis diferentes quando referem-se a hidrologia, pois a pouca 

visão popular sobre a importância da perda da floresta tem sido também uma causa 

da diminuição da quantidade de água e até da aridez do clima, com consequentes 

possíveis catástrofes ambientais. 

Florestas naturais de preservação permanente, trazem grandes benefícios para 

as populações rurais, como a conservação e desenvolvimento da biodiversidade, da 

disponibilização de água potável de alta qualidade, do melhoramento da situação 

climática do ecossistema. 

Observe-se que as preservações florestais em locais de App, assim como em 

qualquer outro lugar da pequena propriedade rural, acarreta um aumento da qualidade 

da água, equilibra a temperatura local, fornece abrigo a fauna e a animais domésticos. 

A biodiversidade é beneficiada com esta proteção, com a disponibilidade de 

água existente, sendo que a fauna silvestre possui a tendência de concentrar-se em 

locais onde esse recurso ainda existe, mesmo que com intensidade menor. As áreas 

de proteção ambiental existentes em mananciais, são produtoras de água para todos 

os seres vivos. 

Nascentes, riachos existentes nestes locais podem representar a única forma 

de sobrevivência de muitos integrantes da fauna silvestre, e as faixas de preservação 

formam um corredor ecológico que podem interligar as pequenas propriedades rurais. 

Porém as diversas maneiras de uso do solo – agricultura, criações de animais, 

piscicultura, pequenas atividades artesanais, industriais e residências e outras, 

possuem a característica de aumentar a poluição, que podem introduzir-se nos 
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mananciais de água, sendo necessário um controle ambiental, através de medidas 

técnicas adequadas, para diminuir-se esta possibilidade. 

O correto uso do solo, com uma conscientização técnica e ao mesmo tempo 

com uma visão ecológica, é necessário ser praticada pelo pequeno produtor rural de 

Santa Catarina. 

 Conforme Primavesi (1988, p. 258): 

O solo não é somente suporte para plantas e adubos, nem rocha moída com 
alguns elementos em solução. É um sistema dinâmico de complexas 
interrelações recíprocas entre seus componentes físicos, químicos e 
biológicos. 

Da mesma forma deve-se ponderar sobre os impactos causados quando da 

realização de manejos florestais, se existirem na pequena propriedade rural, como 

fonte produtiva de matéria prima florestal, pois como já demonstrado tecnicamente a 

quantidade de sedimentos possui um aumento depois do corte da madeira, que 

podem causar degradações ambientais causadoras de poluição hídrica. 

Assim como a aplicação de fertilizantes, controladores da acidez do solo, 

biofertilizantes, fungicidas, herbicidas, inseticidas e outras aplicações agrícolas, sem 

o devido cuidado, poderão causarem impactos negativos ao ecossistema e 

consequentemente poluírem os mananciais de água. 

Como salienta Klar (1984, p.17): 

Logo a distribuição da vegetação na superfície terrestre é direta e fortemente 
relacionada a disponibilidade de água. Por outro lado, é fato conhecido que o 
limite superior de produtividade de qualquer espécie vegetal depende, além 
do potencial genético, das disponibilidades edáficas e climáticas. Assim, a 
água, como fator ambiental, afeta os processos fisiológicos e, portanto o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas. 

Segundo o Censo Agropecuário feito pelo IBGE em 2006, existiam no Brasil 

cerca de 5.700.000 estabelecimentos rurais. Diante desse dado, é possível verificar a 

importância que a agricultura familiar apresenta no país, pois desde total 

apresentando, 84,4% são de propriedades familiares, ocupando 24,3% do total de 

área destinada para o setor agropecuário (IBGE, 2006). 

Existe a possibilidade do aumento da recuperação e/ou enriquecimento dos 

ecossistemas naturais através dos denominados, Corredores Ecológicos na Pequena 

Propriedade Rural Catarinense, conforme veremos em destaque subsequentemente.. 
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Como toda a região brasileira, o pequeno produtor rural está estabelecido de 

uma forma onipresente, com suas contribuições e benefícios a um sistema de 

agropecuária, aquícola, silvicultural, apícola, frutífera. 

Segundo SOUZA, 2006, P.399: 

O objetivo é dar ao agricultor brasileiro a valorização de seu esforço, de 
colocá-lo como uma peça importante em estratégias de desenvolvimento 
social e econômico das regiões. Introduzir tecnologias na agricultura familiar 
é fundamental para que esse desenvolvimento seja alcançado, em conjunto 
com políticas de incentivo ao crédito e a oportunidade de acesso a uma 
infraestrutura adequada.  

E o desenvolvimento da agricultura familiar, necessita de maneira mais 

aprofundada, de acesso a novas tecnologias, através do Poder Público, Parcerias 

Públicas/privadas ou Privadas, para aumentar a sua participação no desenvolvimento 

sustentável econômico e social Catarinense e Brasileiro. 

Conforme afirma SOUZA, (2006, p.18): 

A EMBRAPA vem então a atuar de forma a promover com o seu 
desenvolvimento de tecnologia, a inserção do produtor brasileiro em um 
mercado onde a inovação tecnológica é constante, garantindo ao sistema de 
agricultura brasileiro as condições de competir de forma sustentável com o 
resto do mundo. A empresa trabalha com o papel de garantir que alguns 
paradigmas referentes à agricultura familiar sejam quebrados, como por 
exemplo o acesso a redes e programas de inovação tecnológica, trabalhando 
de forma que os pequenos produtores se organizem e participem dessas 
redes, garantindo a informação sobre tecnologias novas.  

A pequena propriedade rural de Santa Catarina, com o acesso já disponível e 

em projeção de melhoramentos tecnológicos, de conexão via Internet, que 

disponibiliza a comunicação através do meio digital, necessita de apoio e incentivo, 

para integrar-se as inovações e conhecimentos existentes, visando tornar-se 

produtora e gestora dos Recursos Naturais disponíveis. 

3.2 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO ATRAVÉS DOS 

CORREDORES ECOLÓGICOS 

Existe a possibilidade do aumento da recuperação e/ou enriquecimento dos 

ecossistemas naturais através dos denominados Corredores Ecológicos na Pequena 

Propriedade Rural Catarinense, sendo parte integrante da legislação ambiental em 

Santa Catarina, existe uma proposição de caráter preservacionista, que afeta 
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diretamente as propriedades rurais, e especialmente o pequeno e médio produtor rural 

catarinense. 

Trata-se dos Corredores Ecológicos, que foram criados através de Decretos 

Estaduais.  

A definição de Corredor Ecológico, conforme esclarece o IMA, são locais com 

importantes remanescentes de vegetação nativa, objetivando aumentar a 

reciprocidade de convivência da fauna e flora, integrar o desenvolvimento econômico 

com a conservação da biodiversidade. 

Sendo o Corredor Ecológico do Timbó, na Bacia Hidrográfica do rio Timbó, 

previsto através do Decreto 2.956/2010, e abrange os municípios de: Bela Vista do 

Toldo, Caçador, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Lebon Régis, Major Vieira, Matos 

Costa, Porto União, Santa Cecília e Timbó Grande, com o intuito de preservar 

remanescentes da Floresta de Araucária e Campos de Altitude, e constitui-se de uma 

área de 4.900 km 2. 

E o Corredor Ecológico Chapecó, na Bacia Hidrográfica do rio Chapecó, criado 

pelo Decreto 2.957/2010, abrangendo os municípios de : Abelardo Luz, Água Doce, 

Bom Jesus, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, 

Lajeado Grande, Macieira, Marema, Novo Horizonte, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte 

Serrada, Quilombo, Santiago do Sul, São Domingos, São Lourenço do Oeste, 

Vargeão, Vargem Bonita e Xanxerê.  

Também com a finalidade de preservar importantes remanescentes de Floresta 

de Araucária, de Campos de Altitude e de Floresta Estacional Decidual, conhecida 

como Mata do Alto Rio Uruguai. 

A participação neste programa, por parte do pequeno e médio produtor rural 

catarinense, é de forma voluntária. 

A forma de sua inclusão é na adesão através da disponibilização de 

remanescentes florestais em suas propriedades, visando sistemas agroflorestais que 

produzam ganhos financeiros. Ou seja, possibilitar a prática de manejo agroflorestal. 

Para criar um “Corredor Ecológico” não é preciso desapropriar terras privadas, 

nem transformá-las em Unidades de Conservação. Também não é preciso criar novas 

leis que restrinjam o uso da terra.  

Também está previsto um Plano de Gestão dos Corredores Ecológicos, com 

um Sistema de Créditos de Conservação, com o intuito de realizar uma remuneração 

econômica ao pequeno e médio produtor rural de Santa Catarina, por realizar a 
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preservação de remanescentes de florestas nativas, assim como promover a 

recuperação de áreas degradadas. 

Uma floresta nativa, independente de seu tamanho físico, produz benefícios 

ambientais, como controle de pragas, enchentes, erosão, polinização, aumenta a 

qualidade da água, do ar, do regime de chuvas. 

Este sistema obviamente deverá ser administrado através de uma gestão 

ambiental eficiente e competente por parte do Governo e iniciativa privada. 

O sistema previsto nos Corredores Ecológicos, pode ser entendido como uma 

forma de incentivo para a permanência de novas gerações no campo. Preservando 

os ecossistemas remanescentes de vegetação nativa, de modo ambientalmente 

adequado, mas que traga retorno financeiro, sem dúvida trará um viés atrativo ao 

pequeno produtor rural. 

“Em uma área pertencente a um produtor rural que faça parte de um Corredor 

Ecológico, é possível manter a pecuária leiteira juntamente com árvores nativas. Com 

essa medida simples, o produtor ganha em produção, porque o gado em pasto 

sombreado produz mais leite, e ainda mantém refúgios para animais silvestres. É 

possível também manter sistemas agroflorestais, como o cultivo de erva-mate em 

meio ás árvores nativas.” 

Face ao intenso desenvolvimento econômico atual e a consequente exigência 

de qualidade de vida que sociedade solicita, aliado a tecnologia moderna disponível, 

o pequeno produtor rural, necessita ter acesso mais facilitado e com menor burocracia 

ao licenciamento ambiental, em suas várias facetas. 

Como toda a região brasileira, o pequeno produtor rural está estabelecido de 

uma forma onipresente, com suas contribuições e benefícios á agropecuária, 

aquícola, silvicultural, apícola, frutífera. 

 



CONSIDERAÇÕES 

Alguns tópicos pesquisados demonstram uma visão geral das variações 

ambientais que os ecossistemas terrestres começam a apresentar, como uma 

realidade palpável, do descontrole humano com a natureza. 

As mudanças climáticas acentuam-se em escala cada vez mais rápida, nas 

quais a previsão é de um aumento lento e gradual das temperaturas. 

O desenvolvimento global, produz poluições em níveis cada vez maiores. O 

uso dos recursos naturais tornam-se exauridos. As cidades em determinadas regiões 

do globo, estão aumentando suas populações em ritmo frenético. 

O Mar, a Terra, o Ar estão enviando sinais de seu início de exaustão. A 

humanidade necessita autorregular-se através de uma conscientização ecológica 

profunda e arraigada que modifique o seu ambiente de vida. Que não existam 

fronteiras físicas impedindo que o retorno e a proteção do equilíbrio ambiental seja o 

marco regulatório do presente e do futuro. 

O ser humano possui um desenvolvimento tecnológico formidável, em que o 

conhecimento de todas as ciências torna-se cada vez mais acessível e útil para o bem 

comum. 

Os conhecimentos da genética, a física atômica e molecular, subatômicas, a 

química orgânica, inorgânica, subatômica, enfim, toda a ciência, tornaram-se ou 

tornar-se-ão ferramentas para serem utilizados pela humanidade para o seu bem 

estar.  

Agora é o momento adequado para podermos adotar uma política de 

desenvolvimento sustentável em caráter definitivo. 

O Brasil como Nação emergente, com sua base universitária bem constituída, 

com suas inter-relações internacionais acadêmicas também bem formadas, com o 

pleno conhecimento técnico científico, deve executar os parâmetros definidos do uso 

dos recursos naturais renováveis e não renováveis, de maneira mais intensa e 

presente. 

Os conhecimentos já existem, basta uma política direcionada para aplicá-los. 

O Estado de Santa Catarina, a exemplo de outras regiões brasileiras, possui a 

legislação ambiental base para a utilização adequada de uso de qualquer prática rural, 

de forma sustentável. 
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Conforme as análises apresentadas, vimos que a necessidade do uso racional 

de pequenas propriedades rurais no que tange ao cumprimento da legislação 

ambiental está bem consolidada. 

Sendo adotadas as normas ali contidas, poderemos ter como resultado, um uso 

do solo de forma sustentado, planejado e criterioso, sem agressão extrema do meio 

ambiente, seja local ou em maior escala.  

A Pequena Propriedade Rural Catarinense, como pudemos observar, detém 

47% da zona rural catarinense, concentrando-se em 170.000 estabelecimentos rurais, 

conforme levantamento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agropecuário, constituindo 2,5 milhões de hectares de áreas 

plantadas correspondendo a 44% da zona rural catarinense. 

Possuindo no Município de Caçado SC, segundo levantamento da Secretaria 

Municipal de Agricultura do Município de Caçador do ano de 2012, em torno de 610 

propriedades com área física em torno do 01 a 20 hectares.  

Também com uma faixa entre 20 a 50 hectares, em torno de 246 propriedades 

rurais. 

E 111 propriedades na faixa entre 50 a 100 hectares. 

Totalizando 967 propriedades rurais, com uma área física 7.251,01 hectares de 

produção agrícola diversificada. 

Segundo o mesmo levantamento, o Município possui 47 rios, riachos, córregos, 

estes reconhecidos todos com uma área prevista em lei, de uma margem de Apps, 

em torno de 30 m de largura, para ambos os lado, distribuídos entre 29 comunidades 

do interior e cidade, conforme previsto na legislação federal.19 

Não se encontra incluído neste levantamento, o número e área de açudes, 

artificiais ou naturais existentes no Município, e portanto não se tem conhecimento de 

faixas de preservação permanente que se fizerem necessárias, obedecendo-se a 

legislação ambiental existente. 

Da mesma forma, a vegetação remanescente existente nas propriedades 

rurais, em sua quantificação e numeração. 

A possibilidade de recuperação e de enriquecimento da vegetação 

remanescente que se encontram em situação combalida, quanto a sua matriz genética 

inicial natural, face a inúmeros fatores, desde o uso abusivo da retirada anterior ou 

                                            

19 Levantamento disponível nos anexos 
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atual de espécies vegetais diversas, cite-se a colheita de erva-mate20 como exemplo, 

realizada sem práticas técnicas adequadas e sem a devida reposição, assim como a 

retirada de árvores para uso como combustível, também de forma desordenada e da 

mesma forma sem reposição, vem através da introdução dos Corredores Ecológicos, 

mencionados, possibilitar a reintrodução de vegetação nativa, seja arbustiva ou 

arbórea, oriundas de matrizes selecionadas para essa finalidade. 

Conjuntamente, o desenvolvimento e a criação ou aumento de viveiros públicos 

e privados, com a devida assistência técnica adequada. 

O pequeno produtor rural poderá também aprender a produzir suas próprias 

mudas vegetais. Poderemos desta forma aumentar nossas faixas de Apps ameaçadas 

ou inexistentes, com uma valoração ambiental ecológica significativa, introduzindo 

também e especialmente, espécies arbóreas de frutíferas silvestres, permitindo o 

aumento da polinização vegetal. 

O retorno da Macro e Microfauna silvestre, remanescente, terá uma 

oportunidade de uma nova sobrevivência, com a possibilidade da disponibilidade de 

abrigos seguros, como fontes de abrigo, alimentação e rotas alternativas de 

deslocamentos.  

O clima e o microclima de cada região abrangida, tenderá a se tornar mais 

equilibrado. As águas poderão ser protegidas, a evaporação também equilibrada. 

Estas resoluções em forma de lei, originadas do Governo Estadual 

Catarinense, sem caráter obrigatório, mas como uma adesão por parte do pequeno e 

médio agricultor catarinense, é uma maneira de conscientização e um incentivo, para 

a adoção natural e espontânea, na formação de uma consciência ecológica da 

população envolvida no meio rural.   

Estes e futuros corredores ecológicos, poderão ser os protetores em potencial, 

da bacias hidrográficas as quais pertencem e se coligam, redutos especiais de 

despoluição. 

No licenciamento ambiental da pequena propriedade rural catarinense, poderá 

ser detalhado ou introduzido, o melhoramento de técnicas de controle da erosão, 

quando do uso do solo, bem como o método da utilização de máquinas pesadas, 

quando se fizer necessário, e o controle do modo de se fazer a irrigação do solo 

procurando diminuir o impacto da evapotranspiração e a salinidade do solo. 

                                            

20 Nome científico: Ilex paraguaiensis 
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Assim como da gradual substituição de fertilizantes químicos de alta 

solubilidade, por fertilizantes orgânicos. Da mesma forma quanto ao uso de 

agrotóxicos, a sua utilização baseada em estudo técnico, integrante do licenciamento 

ambiental.  

Eventualmente, para o pequeno produtor rural, a possibilidade de modificação 

dos parâmetros que restringem o aumento de área produtiva em dois(2,00) hectares 

por propriedade, quando a vegetação que o recobre, se limitar ao previsto na 

legislação ambiental. 

Seria de extrema importância reforçar a utilização e acesso pelo pequeno 

produtor rural catarinense, de uma maneira mais abrangente, moderna e frequente 

das orientações e assistências técnicas fornecidas pelos órgãos públicos, Municipais, 

Estaduais e Federais, utilizando-se dos meios midiáticos e da WEB, para um inter-

relacionamento, visando o conhecimento atualizado da legislação ambiental e formas 

de uso racional dos recursos naturais renováveis e não renováveis. 

Face ao intenso desenvolvimento econômico atual e a consequente exigência 

de qualidade de vida que sociedade pode ofertar, aliado a tecnologia moderna 

disponível, o pequeno produtor rural, necessita obter acesso mais facilitado e com 

menor burocracia ao licenciamento ambiental, em suas várias facetas. 
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ANEXO I 

 

Relação das Instruções Normativas do IMA para Licenciamento Ambiental 

IN 01 – DE 21.02.2008 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS 

IN 02 – DE 28.07.2011 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EM ATERROS SANITÁRIOS. 

IN 03 – DE 20.05.2013 PARCELAMENTO DO SOLO 

IN 04 – DE 14.05.2013 ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

IN 05 – DE 21.02.2008 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ESGOTO SANITÁRIO 
URBANO. 

IN 06 – DE 03.04.2013 CONDOMÍNIOS, ATIVIDADE DE HOTELARIA, 
ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E COMPLEXOS TURÍSTICOS DE LAZER. 

IN 07 – DE 03.07.2013 ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

IN 08 – DE 21.02.2013 PISCICULTURA 

IN 09 – DE 21.02.2009 INCINERADORES 

IN 10 – DE 21.02.2009 CARCINICULTURA – CULTIVO DE CAMARÕES 

IN 11 – DE 21.02.2009 SUINOCULTURA 

IN 12 – DE 21.02.2009 ORIZICULTURA 

IN 14 – DE 21.02.2009 SOLICITAÇÃO SIMPLES NA EXPLORAÇÃO DA 
BRACATINGA (MIMOSA SCABRELLA) 

IN 15 – DE 20.05.2013 AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL 

IN 16 – DE 10.12.2010 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

IN 17 – DE 21.02.2009 POMARES E CULTIVO DE PALMÁCEAS E MUSÁCEAS 

IN 19 – DE 09.04.2012 SERVIÇO INDUSTRIAL DE USINAGEM, SOLDAS E 
SEMELHANTES E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS OU MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

IN 22 – DE 21.02.2008 MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO – LICENÇA 
AMBIENTAL PRÉVIA – LAP 

IN 23 – DE 25.03.2008 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL 

IN 24 – DE 22.02.2008 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA URBANA 
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IN 25 – DE 22.02.2008 PARA APROVEITAMENTO DE MATERIAL LENHOSO 
DERRUBADO POR AÇÃO DA NATUREZA 

IN 26 – DE 22.02.2008 PARA APROVEITAMENTO DE MATERIAL LENHOSO COM 
RISCO AO PATRIMÔNIO E A VIDA 

IN 27 – DE 22.02.2008 PARA CORTE EVENTUAL DE ÁRVORES 

IN 28 – DE 22.02.2008 AVICULTURA 

IN 29 – DE 20.07.2009 COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE AGROTÓXICO 

IN 30 – DE 20.07.2009 QUEIMA CONTROLADA 

IN 31 – DE 22.02.2008 INDÚSTRIA PROCESSADORA DA MANDIOCA 

IN 32 – SUBSTITUIDA PELA IN 77 

IN 33 – DE 22.02.2008 MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS, PLATAFORMAS DE 
PESCA, ATRACADOUROS E TRAPICHES 

IN 34 – DE 07.10.2009 ATIVIDADES SUJEITAS AO CADASTRO AMBIENTAL 

IN 35 – DE 22.02.2008 MANEJO DO PALMITEIRO EUTERPE EDULIS NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA 

IN 37 – DE 22.02.2008 CRIAÇÃO DE ANIMAIS CONFINADOS PEQUENOS, MÉDIO 
E GRANDE PORTE 

IN 38 – DE 19.03.2009 REQUERIMENTO PARA CORTE DE ESPÉCIES 
FLORESTAIS NATIVAS PLANTADAS (AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO) 

IN 40 – DE 22.02.2008 ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES COM ESTRUTURA 
EM TORRE OU SIMILAR 

IN 41 – DE 22.02.2008 SUINOCULTURA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

IN 42 – DE 22.02.2008 AVICULTURA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

IN 43 – DE 22.02.2008 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO(ESPÉCIES EXÓTICAS) EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP – EM ÁREA URBANA E RURAL 

IN 44 – DE 22.02.2008 PRODUÇÃO ENERGIA HIDRELÉTRICA 

IN 45 -  DE 22.02.2008 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

IN 46 -  DE – 22.02.2008 REPOSIÇÃO FLORESTAL 

IN 47 -  DE 04.04.2008 APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM PLANTAÇÕES POR 
AERONAVES 
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IN 48 – DE 26.02.2009 TANQUES AUTÔNOMOS DE CONSUMIDOR FINAL DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS 

IN 49 -  DE 26.02.2009 EXPLORAÇÃO SELETIVA DE BRACATINGA 

IN 50 -  DE 26.09.2009 SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES 
DE TANQUES SÉPTICOS SEM TRATAMENTO 

IN 51 -  DE 26.02.2009 RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 
ESTADUAL – RPPN ESTADUAL 

IN 52 -  DE 17.07.2009 CEMITÉRIOS 

IN 53 – DE 23.07.2009 PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA 

IN 54 -  DE 29.10.2009 CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS Á 
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

IN 55 -   DE 30.11.2009 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL RURAL 

IN 56 -   DE 30.11.2009 MANIFESTAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL EM 
RELAÇÃO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS OU OUTRAS ÁREAS 
LEGALMENTE PROTEGIDAS 

IN 57 -   DE 23.06.2010 CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS 

IN 58 -  SUBSTITUÍDA PELA IN 77 

IN 59 -   DE 22.07.2011 QUEIMA CONTROLADA PARA CAMPO NATIVO – SAFRA 
2011 

IN 60 -   DE 01.09.2011 FABRICAÇÃO DE FÉCULA, AMIDO E SEUS DERIVADOS – 
TAC 

IN 61 -   DE 04.04.2013 DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS, CLASSE I E IIA, 
ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS, EM ATERROS E POR INCENARAÇÃO SEM 
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO 

IN 62 -  DE 16.01.2017 CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DA FAUNA 
SILVESTRE 

IN 63 -  DE 02.04.2013 EMPREENDIMENTOS VIÁRIOS 

IN 64 -  DE 08.10.2012 RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIOS 

IN 65 -  DE 12.04.2013 ATIVIDADES DIVERSAS 

IN 66 -  DE 25.04.2013 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA 
A INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 
LOCALIZADOS NO INTERIOR DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL ACARAÍ 

IN 67 -  DE 22.06.2015 PESQUISA CIENTÍFICA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
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IN 68 -  DE 30.05.2014 TERMINAIS E COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS 

IN 69 -  DE 09.01.2015 CRIAÇÃO DE ANIMAIS CONFINADOS DE GRANDE E 
MÉDIO PORTE 

IN 70 -  DE 06.10.2015 RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA 

IN 71 -  DE 14.06.2016 RECONHECIMENTO DE AGENTES CERTIFICADORES DE 
CRÉDITOS DE CONSERVAÇÃO 

IN 76 -  DE 01.07.2017 EMISSÃO DE AUA PARA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
CLASSES I, IIA OU IIB COMO INSUMOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS OU 
CONSTRUTIVOS. 

IN 77 -  DE 31.08.2017 TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE RESÍDUOS OU 
REJEITOS INDUSTRAIS, DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS, CLASSES I, IIA OU IIB. 

IN 78 – DE 19.09.2017 PROCESSAMENTO DE LÂMPADAS INSERVÍVEIS 
CONTENDO MERCÚRIO. 
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ANEXO II 

Corredores Ecológicos em Santa Catarina 

 

CORREDORES ECOLÓGICOS EM SANTA CATARINA 

FONTE: IMA INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA 
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ANEXO III 

Estrutura fundiária - Número de estabelecimentos agropecuários, segundo os extratos de área e por comunidade 

Comunidade 

Menos de 1 a 10 ha De 10 a 100 ha De 100 a 1000 ha De 1000 a menos de 10000 ha 

Menos 
de  1 

1 a 
menos de 

2 

2 a 
menos de 

5 

5 a 
menos 
de10 

Total 

10 a 
menos de 

20 

20 a 
menos 
de 50 

50 a 
menos de 

100 
Total 

100 a 
menos 
de 200 

200 a 
menos 
de 500 

500 a 
menos 

de 1000 
Total 

1000 a 
menos 

de 2000 

2000 a 
menos 

de 5000 

5000 a 
menos 

de 10000 
Total 

Assentamento           111   2 113                 

Rio Bugre 1   11 23 35 34 41 1 76                 

Cará 1 2 12 19 34 27 18 5 50         1   1 2 

Cerro Branco 2 3 15 9 29 8 12 11 31 5 4 1 10         

SC 451     6 11 17 14 16 11 41 4 2 4 10         

São Francisco     4 4 8 16 15 4 35 2 3   5         

São Pedro 1 1 3 4 9 12 15 4 31   2   2 1   1 2 

Caixa Dágua     3 9 12 4 14 9 27 4     4         

SC 302     5 4 9 13 9 3 25 1 2 3 6         

Serra Azul     1 3 4 9 15 4 28 5 1   6         

Santana     11 9 20 7 5 3 15                 

Adolfo Konder 1   4 6 11 8 7 7 22                 

Cachoeirinha 1   7 3 11 5 5 2 12 3 3 1 7   1 1 2 

Taquara Verde           4 5 6 15 5 6 1 12         

Castelhano     5 5 10 4 8 4 16 1     1         

Benjamin Constant     6 3 9 7 6 1 14 2     2         

Casteli     2 5 7 7 5 1 13 1     1         

Seminário/Cachoeira   2 9 7 18 3 1 1 5   1   1         

Laranjeira           4 8 6 18 1 5   6         

Tamanduá           4 14 4 22                 

Zanata     6 6 12 2 3 2 7 1     1         

Faxinal São Pedro     2 6 8 4 6 2 12 1     1         

São Judas Tadeu     3 4 7 2 3 4 9 2     2         

São Sebastião     1 4 5 3 4 1 8 1     1         

Turma 60     5 3 8 2   2 4                 

Colônia Japonesa     2   2   6 3 9                 

Aliança               4 4 2 1 2 5         

Rio Tigre     1 1 2 4 3   7                 

Aeroporto           2   1 3 2 1   3         

Chapada                   2   2 4 1   1 2 

Paiól Velho           1 2 2 5                 

SC 303     1   1 1                       

Presidente Pena               1 1                 

TOTAL 7 8 125 148 288 322 246 111 678 45 31 14 90 3 1 4 8 

 


