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Querido Jesus, “precisas ver o que temos 
feito com esta terra, na qual teu Pai criou 

            vida – e vida inteligente! 
Nossa ambição de lucro polui rios e mares,  

                                                      queima florestas, exaure o solo, resseca 
mananciais, extingue espécies marítimas, 

aéreas e terrestres, altera os ciclos 
das estações e envenena a atmosfera. 

Gaia se vinga, caracterizando-nos, reduzindo 
as defesas de nosso organismo, castigando- 

nos com a fúria de seus tornados, tufões, 
furações, terremotos, com o frio e calor intensos “. 

(FREI BETTO) Folha de São Paulo, 24.12.2007. cad 1,p.3 
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RESUMO 

 

 

A atividade suinícola, fundamental para a economia de muitos municípios do oeste 
catarinense, tem ocasionado sérios problemas ambientais em função da alta carga 
de poluição causada pelos dejetos de suínos. Alternativas existentes para controle 
são meramente trabalhadas com a realidade da agricultura familiar que é 
desenvolvida na região. O estudo em questão foi analisar o que o Termo de 
Ajustamento de Condutas (TAC) tem a proporcionar como um dos indicadores de 
melhoria na atividade suinícola. Por sua vez, o TAC pode vir a se constituir num 
importante acontecimento na construção de estratégias ambientais mais 
sustentáveis. O trabalho relevou que o TAC foi uma maneira do produtor da 
atividade suinícola formalizar acertos de acordo com a legislação ambiental, como 
saída para o desenvolvimento sustentável da suinocultura na região oeste de Santa 
Catarina. 
 

Palavras-chave: suinocultura, dejetos suínos, termo de ajustamento de conduta 
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ABSTRACT 

 

 

The pig activity is vital to the economy of many municipalities in western Santa 
Catarina, has caused serious environmental problems according to the high burden 
of pollution caused by waste from pigs. Alternatives are available for control only 
worked with the reality of family farming that is developed in the region. The study 
was to analyse what the Statement of Adjustment of Conduct (TAC) has to offer as 
one indicator of improvement in activity pig. In turn, the TAC can come to be an 
important event in the construction of more sustainable environmental strategies. The 
work relieve that the TAC was a way of the producer of pig activity formalize hits in 
accordance with environmental legislation, as output for the sustainable development 
of Pigs in the region west of Santa Catarina. 
 

Keywords: pigs, pig manure, term adjustment of pipeline 
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1 INTRODUÇÃO 

 

KUNZ et al (2005), argumenta que o crescimento da população mundial gera 

fortes pressões sobre os setores industrial e agropecuário. No Brasil a economia 

está fundamentada em grande parte na agropecuária. A cada dia o homem do 

campo juntamente com agroindústrias procura racionalizar sua produção, tentando 

minimizar os problemas que causam prejuízo. O mesmo autor salienta que o modelo 

de criação atual suinícola é caracterizado por um número intensivo de animais em 

áreas reduzidas e que esta concentração aumenta ainda mais os riscos de 

contaminação ambiental.  

As atividades da suinocultura no Estado de Santa Catarina, sobretudo na 

Região do município de Videira, tornou-se multiplicadora de renda e emprego em 

todos os setores da economia, intensificando a demanda de insumos agropecuários, 

a expansão e modernização dos setores de comercialização e agroindústrias. Como 

a atividade rural é predominante nas pequenas propriedades, e responsável por 

empregar mão de obra familiar, constitui uma importante fonte de renda e de 

estabilidade social no campo e com reflexos positivos no meio urbano.   

A suinocultura até pouco tempo era considerada exemplo de uma atividade 

bem sucedida, em razão de sua grande capacidade de gerar renda para os 

pequenos agricultores, contribuindo para a estabilidade da propriedade em diversos 

períodos do ano agrícola, com a utilização ativa da mão-de-obra familiar e ainda aos 

nutrientes que são fornecidos através dos dejetos para a fertilização das áreas de 

lavoura. Por outro lado, recentemente a produção suinícola passou, a ser 

considerada como a principal atividade degradadora do meio ambiente rural do 

estado de Santa Catarina. Isto porque os dejetos suínos causam alto impacto 

negativo sobre os recursos hídricos e o comprometimento dos recursos naturais.  

A sociedade num todo, tem adotado algumas medidas para fazer frente ao 

problema, apoiadas em medidas de regularização ambiental, entre elas a exigência 

do licenciamento ambiental das granjas suinícolas e incentivos à adoção de medidas 

tecnológicas que proporcionem o armazenamento dos dejetos, para sua posterior 

utilização como fertilizante agrícola, assim como o envolvimento do Ministério 

Público de Santa Catarina, que preocupado com a elevada incidência de denúncias 

envolvendo a atividade suinícola, interveio na questão através da implantação de 
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soluções negociadas entre diferentes atores, ou seja, órgãos de licenciamento 

ambiental, suinocultores e agroindústrias e por último a implantação de Termo de 

Ajustamento de Condutas (TAC) que do ponto de vista legal permite a promoção e 

consiste na aprovação da responsabilidade das partes em relação ao problema e no 

comprometimento delas em relação à prática de medidas para a conformidade da 

atividade suinícola. 

A finalidade do diagnóstico ambiental dos parceiros integrados da empresa 

Perdigão Agroindustrial S/A de Videira - SC após a adesão do Termo de 

Ajustamento de Condutas (TAC) é o levantamento dos parâmetros do meio físico, 

meio biológico e sócio-econômico, em uma área de influência previamente 

determinada, a fim de conhecer a situação ambiental atual. Tendo ainda como 

objetivos relatar os efeitos relacionados à criação de suínos bem como descrever 

alternativas de conformidade à legalização ambiental voltada para a sustentabilidade 

da suinocultura.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Globalização e Meio Ambiente 

 

 

A globalização, muito discutida atualmente sobre a influência da atividade 

antrópica, seja ela agrícola ou industrial, determina uma situação de risco em termos 

de degradação dos recursos naturais quando estes são utilizados acima da sua 

capacidade de suporte. Para SILVA (2003): 

 

“... a temática ambiental tem ganhado respaldo nas últimas décadas 
em nossa sociedade face ao alto impacto que as mais distintas 
atividades humanas têm causado sobre o meio ambiente, trazendo 
como conseqüência a exaustão de muitos recursos naturais.”  
 
 

De acordo com Daí Prá (2006), A questão ambiental despertou a consciência 

das nações, em função de dois fenômenos: o primeiro decorrente dos crescentes 

níveis populacionais que forçam a transformação de áreas não perturbadas em 

terras usadas para a agricultura já o segundo provém de poluentes agrícolas e 

industriais que praticam pressão de forma depredadora as espécies, alterando de 

maneira drástica o equilíbrio da biosfera. FINK et al (2002) ressalta que no momento 

atual é destaque a solução dos problemas ambientais gerados em lugares e tempos 

determinados, identificáveis, quase sempre decorrentes de múltiplos fatores sejam 

técnicos, culturais, socioeconômicos, políticos e outros.  

Para ODUM (1988), os organismos vivos e o seu ambiente não vivo 

(abiótico), estão inseparavelmente inter-relacionados e interagem entre si. Assim, 

sistema ecológico ou ecossistema pode ser definido como qualquer unidade que 

abranja todos os organismos que funcionam em conjunto numa determinada área, 

interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza 

estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes 

vivas e não vivas. Tal nível de organização deve ser a preocupação primária para 

que a sociedade inicie a implementação ao nível do bioma e da biosfera. 
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MIRANDA (2005), esclarece que nos últimos anos tem crescido o número de 

alertas provenientes de entidades oficiais, bem como de organizações de proteção 

ambiental, sobretudo da criação intensiva de animais.  

As transformações tecnológicas e produtivas tiveram lugar na agropecuária 

desde a Segunda Guerra Mundial que tem resultado num dramático crescimento de 

seus impactos negativos ao meio ambiente. 

 

“Um dos mais graves problemas ambientais ocasionados pela 
agricultura moderna origina-se nas dificuldades de manejo dos 
dejetos com a crescente concentração geográfica da produção 
animal em sistemas de confinamentos juntamente com a difusão de 
fertilizantes químicos e a separação da produção animal da produção 
agrícola.” (Guivant apud Miranda, 2004 p 84 - 85.) 
 
 

De acordo com DAÍ PRÁ (2006), o grande desafio para a atividade 

agropecuária, em especial para a suinocultura, é o desenvolvimento de sistemas de 

produção que sejam altamente competitivos sem afetar os recursos ambientais, 

principalmente o solo e a água.  

Segundo FINK et al (2002), o licenciamento ambiental explana o trabalho de 

agir localmente e acaba traduzindo como necessidade, uma atitude de pensar 

globalmente. O licenciamento é utilizado como prática do poder de agente 

administrativo que não deve ser considerada como obstáculo ao desenvolvimento, 

porque este também é um parecer natural e anterior a qualquer legislação.  

 

 

2 2. Suinocultura 

 

 

O impacto ambiental da suinocultura tem como principal causador à 

concentração de animais por área, visando atender o consumo interno e externo de 

carne, produtos e derivados. Observa-se, como conseqüência, generalizada a 

poluição hídrica (alta carga de matéria orgânica e presença de coliformes fecais) 

proveniente dos dejetos, que somada aos problemas de resíduos domésticos e 

industriais, tem causado sérios problemas ambientais, como a destruição dos 

recursos naturais renováveis, especialmente água. (GUIVANT e MIRANDA 2004). 
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Segundo informações de GRAZIANO (2008), a suinocultura nacional enfrenta 

um grande desafio, livrarem-se dos dejetos animais. Um suíno polui o equivalente a 

4 humanos, isto porque o suíno é um animal monogástrico, incapaz de digerir tudo o 

que come. Aproximadamente 30% dos alimentos ingeridos na ração saem nos 

dejetos (fezes e urina). Alguns nutrientes chegam a 90% de perda, 

conseqüentemente também a água utilizada no manejo e limpeza das pocilgas 

aumentam o volume do chorume. Para a equipe técnica (agropecuária) da Perdigão 

(2007), uma granja de tamanho médio, com 300 matrizes, no Sistema de Ciclo 

Completo (SCC, matrizes, gestação, produção de leitões e terminação), equivale à 

poluição de uma cidade de 75 mil habitantes. Entre as principais substâncias 

poluentes estão nitrogênio e fósforo. Mas o que torna ameaçador é o nitrogênio que 

por sua vez se transforma em nitrato e facilmente se movimenta no solo, atingindo o 

lençol freático. Também polui o ambiente na forma de amônia, ou óxido nitroso, que 

afeta a camada de ozônio. 

No contexto da equipe técnica do Serviço Rural Perdigão da Regional Videira 

(agosto 2007), o grande desafio para a suinocultura é o desenvolvimento de 

sistemas de produção que sejam altamente competitivos, sem afetar adversamente 

os recursos naturais. Os dejetos de suínos podem ser utilizados na fertilização das 

lavouras, trazendo ganhos para o produtor rural, sem comprometer a qualidade de 

vida da população nas regiões produtoras. 

 

 

2.2.1 Caracterização da suinocultura 

 

 

O problema dos dejetos provindos da criação de suínos é de caracterização 

mundial, para GRAZIANO (2008) isto é decorrente devido à elevada concentração 

de animais numa mesma área. Os produtores de suínos da União Européia 

apresentam grave situação, como por exemplo na Holanda, o principal deles, com 

rebanho de 16 milhões de cabeças, concentram 301 suínos por quilômetros 

quadrados. Suas águas interiores escondem perigosos níveis de nitratos. 

No Brasil, segundo o mesmo GRAZIANO (2008), o rebanho suíno alcança 35 

milhões de cabeças. A concentração territorial é baixa (4,1 suínos/km2), Ocorre que 

a metade da suinocultura nacional se concentra no sul do país. O Estado de Santa 
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Catarina, o maior produtor, apresenta 5,5 milhões de cabeças, com media de 55 

suínos/km2. Dentro destes, o município de Concórdia – SC, atinge 287 suínos/km2. 

Certas microrregiões ultrapassam 600 animais suínos/km2. 

Para GUIVANT e MIRANDA apud OLIVEIRA e NUNES (2004), mesmo com a 

agravante poluição ambiental decorrente dos dejetos da criação de suínos, a região 

oeste catarinense, por meio de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, com 

base na pequena propriedade agrícola familiar, integrada diretamente a indústria, 

construiu em apenas algumas décadas, uma história de riqueza e delimitou seu 

espaço no cenário econômico nacional com a atividade suinícola. 

Os mesmos autores acima citados, explicam que o sistema integrado de 

produção consiste na parceria da industria com o produtor, sendo que a industria 

fornece os animais, insumos, da assistência técnica e é coletora da produção e o 

produtor é o responsável pela construção das instalações produtoras e pelo 

fornecimento da mão de obra para produção. GUIVANT (1998), destaca que o 

sistema integrado de produção foi o marco do modelo de desenvolvimento rural da 

região oeste de Santa Catarina e que este se expandiu para as demais regiões.  

Os avanços alcançados por este tipo de modelo nas pequenas propriedades 

rurais e agroindústrias até 1980, ocorreram de forma sem preocupação com os 

problemas ambientais por tal atividade executada. GUIVANT e MIRANDA apud 

OLIVEIRA e NUNES (2004), ressaltam que não poderia ser diferente, pois o Brasil 

defendeu na Conferência de Estocolmo de 1972, sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano, patrocinada pelas Nações Unidas, a tese que a proteção 

do meio ambiente seria objetivo secundário e não prioritário dos países em 

desenvolvimento.  

Para tanto GUIVANT e MIRANDA apud OLIVEIRA e NUNES (2004) 

argumentam que até então o modelo de desenvolvimento rural da região catarinense 

baseava-se na exploração dos recursos naturais, considerados infinitos pelas 

agroindústrias e produtores assim como na intensa exploração da mão-de-obra 

barata, procedente principalmente do meio rural. 

O desenvolvimento sem preocupações ambientais levou ao desequilíbrio do 

ecossistema regional.  

 

“... os alarmantes índices de contaminação dos recursos naturais e 
da qualidade de vida nos grandes centros produtores indicam que 
boa parte dos efluentes da produção de suínos são lançados 
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diretamente ou indiretamente no solo e cursos d’água, sem receber 
um tratamento adequado.” (DAÍ PRÁ, 2006, p. 8). 
 
 
 

2.2.2 Recursos hídricos e problemas agravados com a criação de suínos 

 

 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei Federal Brasileira nº. 9.433 de 

08 de janeiro de 1997) estabelece, que a gestão do recurso deve ser 

responsabilidade de todos e ser realizada de forma participativa. A prioridade deve 

ser dada ao consumo humano e da dessedentação de animais em situações de 

escassez (art.1º,III) e exige que a gestão seja feita para proporcionar o uso múltiplo 

das águas (art.1º,IV) (FREITAS, 2003.) Tendo em vista a criação de suínos e a 

grande demanda de produção de seus dejetos tomou-se de conhecimento salientar 

a poluição hídrica por esta atividade causada.  ASSIS (2006), destaca que:  

 

“A poluição hídrica pode ser definida como a introdução num corpo 
d’água de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as 
propriedades dessa água, afetando, ou podendo afetar, por isso, a 
saúde das espécies animais ou vegetais que dependam dessas 
águas ou com elas tenham contato, ou mesmo que venham a 
provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais 
contatadas.” 
 

 
A poluição das águas constitui um tema mundial, sendo assunto de matérias 

em todos os veículos de comunicação (VON SPERLING M. 1993, pág. 46 apud 

ASSIS). Segundo o relatório da Agência Nacional das Águas (ANA, 2003), no Sul do 

país, a poluição é advinda de diversas formas e em cada lugar de origem 

diversificada no qual está alterando a qualidade de 80% dos cursos d’água. A 

poluição hídrica é gerada por: 

� Efluentes domésticos (poluentes orgânicos biodegradáveis nutrientes e 

bactérias); 

� Efluentes industriais (poluentes orgânicos e inorgânicos, dependendo 

da atividade industrial); 

� Carga difusa urbana e agrícola (poluentes advindos da drenagem 

destas áreas: fertilizantes, defensivos agrícolas, fezes de animais e materiais em 

suspensão). 
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 Os problemas decorrentes do manejo impróprio dos dejetos, que são gerados 

em quantidades elevadas, em função da especialização da atividade suinícola e alta 

concentração do número de granjas. 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA - Aves 

e Suínos presume que: 

 

 “...a água é um recurso natural fundamental para a produção 
animal, devendo estar disponível em quantidade e qualidade. Ela é 
utilizada tanto na dessedentação dos animais como a higienização 
das instalações e como veículo para retirada dos dejetos.” 
 
 

 A EMBRAPA (1998) ainda ressalta que a esfera produtiva e governamental 

sabe da importância da água para produção animal e assim como conhece os 

potenciais impactos, questiona-se sobre o que seus produtos podem provocar sobre 

este recurso. 

 Em relação à expansão suinícola, GUIVANT (1998) argumenta: 

 

“No oeste de Santa Catarina, desde a colonização da região no início 
do século XX, os imigrantes tenderam a construir as pocilgas nas 
partes mais baixas das propriedades, perto dos rios, enquanto o 
milho era plantado nas áreas altas. Os dejetos que não se utilizavam 
na lavoura escorriam diretamente para os rios. A concentração de 
animais era pequena e, considerando que a produção familiar era 
diversificada, os dejetos não contaminavam significativamente os 
solos [...] O problema da poluição passou a ter um caráter mais grave 
devido à adoção de sistemas de confinamento nos anos 70, sem que 
mudasse a localização das instalações perto dos cursos d’água.” (p. 
112) 
 
 

GUIVANT E MIRANDA apud TESTA (2004), mencionam que os recursos 

hídricos são os mais prejudicados em função da atividade de criação intensiva de 

suínos. Em sua conceituação, a suinocultura assume um papel de destaque na 

economia e nos efeitos geradores de renda e emprego nas principais regiões 

produtoras do Estado de Santa Cataria. Contudo, passa a acumular, no conjunto de 

fatores sócio-econômicos e tecnológicos, intrínsecos danos ambientais, por vezes 

irreparáveis, principalmente quanto as frágeis e inadequadas condições de infra-

estrutura, ainda instaladas em pequenas e médias propriedades rurais. 

ROESLER (2002), destaca que pequenas propriedades, geralmente 

encontram-se situadas em áreas de proteção ambiental, incluindo-se ai riscos 

maiores de contaminação das águas e do solo, implicando, deste modo, em 
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condições desfavoráveis de qualidade de vida para o ser humano. Argumenta ainda 

que a falta de tratamento dos dejetos resultantes da criação de suínos, em escala 

industrial, esta se transformado na maior fonte poluidora dos mananciais de água no 

Brasil, e rios e lagos contaminados podem provocar inúmeras doenças. 

Segundo DAÍ PRÁ (2006), a necessidade de planejamento ambiental é algo 

que deve ser aceito tanto pelo meio empresarial como pelo meio agropecuário. Os 

recursos hídricos tanto na propriedade rural como num todo deve estar inserida de 

forma a controlar os efluentes emitidos, realizando a adequação das instalações e o 

sistema de reciclagem ou tratamento dos resíduos. 

Ainda DAÍ PRÁ (2006), esclarece que ao longo do tempo não houve 

preocupação com a conservação dos rios e nascentes, de forma que pudesse ter 

uma exploração sem limites ao seu uso. Salienta que sempre houve uma falsa 

imagem de que a água jamais se esgotaria e por isso podia ser explorada de modo 

ilimitado. Esta foi uma conduta da geração passada e, atualmente esta em 

decréscimo na qualidade ambiental das bacias hidrográficas. GUIVANT E MIRANDA 

apud LOPES (2004), argumenta ainda que para reverter este quadro há grande 

necessidade de se manejar corretamente os resíduos, preservar e recuperar as 

matas ciliares na melhoria da qualidade e da quantidade das águas. 

ODUM (1988), quando trata dos ecossistemas de água doce, afirma que 

apesar de as águas superficiais (rios, lagos e fontes), aparentemente situarem-se 

distantes dos lençóis profundos, estão ligadas e interagindo com estes e que 

qualquer poluição na superfície afetará estas águas. 

2.2.3 A Importância da Suinocultura em Santa Catarina 

 

 

2.2.3.1 Características e potenciais da suinocultura para desenvolvimento regional 

no oeste catarinense 

 

 

Segundo dados do Instituto Centro de Socioeconomia e Planejamento 

Agrícola, (ICEPA, 2002), o estado de Santa Catarina está localizado no sul do Brasil, 

tem uma área de 95.318,3 km2, que representa 1,13% da superfície do território 

brasileiro. Situa-se no centro dos principais mercados do Brasil e dos países do 

Mercosul.  
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2000, o estado possuía uma população de 5.333.284 habitantes, dos quais 

aproximadamente 21% viviam no campo, em cerca de 203 mil estabelecimentos 

rurais. Devido ao intenso processo de urbanização ocorrido a partir da década de 

70, atualmente 30% da população catarinense está concentrada em 8 municípios 

que têm mais de 100 mil habitantes.  

Para o Levantamento Agropecuário de Santa Catarina – LAC (2003), as 

características essenciais da economia estadual, são as diversificações de produtos 

com alta qualidade, as atualizações tecnológicas e a modernidade gerencial. As 

unidades produtivas estão distribuídas por todo o território.  

O ICEPA (2002) acrescenta ainda, que Santa Catarina esteja entre os seis 

principais estados produtores de alimentos e apresenta os maiores índices de 

produtividade por área, graças à capacidade de trabalho e de inovação do agricultor, 

ao emprego de tecnologias de ponta e ao caráter familiar de mais de 90% das 

explorações agrícolas. O setor agrícola representa 12,8% do PIB estadual. As 

atividades do agronegócio, no entanto, contribuem com cerca de 20% do PIB 

estadual.  Os 3 mil estabelecimentos de indústrias agrícolas e agroalimentares, por 

si sós, respondem por 19% da renda, empregando cerca de 35 mil pessoas.  

Tanto para o IBGE e o LAC os mesmos destacam que no ano de 2000, as 

exportações estaduais atingiram US$ 2,711 bilhões, correspondendo a 4,6% do total 

brasileiro. Na pauta de exportações estaduais, destaca-se o complexo agroindustrial, 

que contribuiu com 50% do total estadual. Neste subsetor, destacam-se as 

exportações de produtos florestais e de carnes de aves e miudezas. 

Proporcionalmente, Santa Catarina é o estado brasileiro que tem o maior número de 

empresas operando com as especificações da norma ISO 9000. O principal destino 

das exportações são os Estados Unidos, a Argentina e a Alemanha. 

Para o LAC, (2008): 

 

“O setor primário destacou-se no cenário nacional em 2000, como 
primeiro produtor de cebola, maçã e carnes suínas; segundo 
produtor de carne de frangos, alho, fumo e mel de abelha e terceiro 
de arroz e banana. Destacam-se ainda pelos altos níveis de 
produtividade do alho, arroz, maça, suínos, aves e fumo. A 
vinculação com os complexos agroindustriais estabelecidos no 
estado, constitui-se no grande motor da economia local.” 
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O setor da suinocultura possui uma importância considerável, tendo em vista 

que, gera mais de 150 mil empregos entre produção, industrialização e 

comercialização, sendo uma das maiores fontes de impostos do Estado (GUIVANT, 

1998).   O mesmo autor acrescenta que em Santa Catarina estão situados, os cinco 

maiores conglomerados agroindustriais do país sustentam 60 % dos abates e 70% 

dos negócios suinícolas. 

O mercado de suínos está concentrado em cinco grandes empresas, todas 

com matriz em Santa Catarina. Essas empresas detêm mais de 60% dos abates e 

de 70% dos negócios suinícolas do país. Nos últimos dez anos, foram incorporadas 

ao processo produtivo, novas tecnologias em instalações, equipamentos e manejo, 

com especial destaque para a melhoria genética dos plantéis, do nível sanitário e da 

qualidade da carne e derivados. (ICEPA, 2002) 

Na argumentação do ICEPA: 

 

“...a formação do valor bruto da produção agropecuária estadual, é a 
segunda principal atividade, participando com 19% do total. Emprega 
diretamente em torno de 65 mil e, indiretamente, mais de 140 mil 
pessoas. Dos abates totais, 82% originam-se nos Sistemas 
Integrados. Dos abates inspecionados, 90% dos suínos têm a 
mesma origem. No estado, na região Oeste, concentram-se 70% do 
rebanho e 90% da produção.” 

2.2.3.2 A agricultura familiar de Santa Catarina 

 

O estado de Santa Catarina dispõe de um patrimônio natural rico e diverso, 

que contribuiu para moldar sua estrutura fundiária, caracterizada pela predominância 

de um modelo de agricultura familiar de pequenas propriedades. (ICEPA, 2002)  

Com base nos critérios de classificação do Programa Nacional da Agricultura 

Familiar (PRONAF), estima-se que a agricultura familiar em Santa Catarina 

representa um universo de 180 mil famílias, ou seja, mais de 90% da população 

rural. Estas famílias de agricultores, apesar de ocuparem apenas 41% da área dos 

estabelecimentos agrícolas, são responsáveis por mais de 70% do valor da 

produção agrícola e pesqueira do estado, destacando-se na produção de 67% do 

feijão, 70% do milho, 80% dos suínos e aves, 83% do leite e 91% da cebola.  

Além da importância econômica, existe a importância social envolvendo a 

suinocultura, constituindo-se em um importante meio de fixação do homem no 

campo, pois emprega mão-de-obra familiar e é praticado, em sua maioria, em 
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pequenas propriedades, gerando renda, reduzindo o êxodo rural e os problemas 

advindos desta questão. Segundo o ICEPA em 2002, a agricultura familiar era 

responsável por 80% da produção de suínos do estado de Santa Catarina. Apesar 

da importância sócio-econômica, o setor da suinocultura caracteriza-se pela alta 

produção de dejetos que causam sérios danos ambientais pelo lançamento 

inadequado de dejetos no solo e na água.  

 

 

2.2.3.3 Caracterização da poluição causada pelos dejetos suínos no Oeste 

Catarinense 

 

 

GUIVANT E MIRANDA, (2004) esboçam que no inicio da década de 80, a 

poluição ambiental aumentou na região oeste catarinense em decorrência do 

predomínio do sistema integrado de produção, cuja especialização de produção 

aumentou a concentração de suíno por propriedade. Além disso, houve a falta de 

conhecimento técnico da capacidade poluidora dos dejetos por parte dos 

suinocultores e da assistência técnica, e conseqüentemente eram escassos os 

investimentos em sistemas de tratamento e armazenamento de dejetos. Outros 

elementos contribuíram para o agravamento da situação como a geomorfologia da 

região formada por um relevo ondulado e rochoso que dificulta a absorção de 

nutrientes depositados na superfície. 

 A solução dos problemas de contaminação da água pelos dejetos resultantes 

da criação de suínos está, sem dúvida, restrita à implementação de formas eficazes 

de seu manejo e utilização.  

 A maior parte dos estudos consultados sobre o tema causado pela poluição 

de dejetos suínos, não indicam alternativas de tratamento fora das eventuais 

existentes como: bioesterqueira, separador de sólidos (peneiras), decantador de 

palhetas, biodigestores, sistema de lagoas em série, lagoas de alta taxa e aerada, 

compostagem, sistema de cama sobreposta e a esterqueira até então mais utilizada 

e com menor custo de implantação. Portanto, a EMBRAPA (1998), trabalha desde 

os anos 90, com destaque das soluções propostas pelo Estado. Para o caso 

catarinense como a melhoria das instalações produtoras através da construção de 

esterqueiras, bioesterqueiras e lagoas de estabilização (anaeróbias, facultativas e de 
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aguapés), que consistem em promover o armazenamento dos dejetos para posterior 

utilização em lavouras como fertilizante.  

A desconformidade ambiental causou inúmeros problemas no meio ambiente 

(ar, água e solo) como a presença de maus odores próximo às propriedades, 

poluição dos mananciais de água potável usados para o abastecimento da 

população e o aumento da mortandade de peixes e conseqüentemente, o aumento 

dos insetos (borrachudos e moscas) na região. O uso incorreto dos dejetos como 

fertilizante orgânico causa contaminação do lençol freático e o aumento exagerado 

de alguns nutrientes (nitrato e fósforo).  

 ASSIS (2006), específica que do ponto de vista técnico, existem quatro 

alternativas básicas para utilização dos dejetos: aplicação no solo como fertilizante 

agrícola, alimentação de outras espécies animais, tratamento dos dejetos para 

posterior devolução ao meio ambiente, e a produção de biogás. No entanto, todas as 

alternativas apresentam algum tipo de restrição, quer seja econômica, ambiental ou 

sanitária. 

 

 

2.3 Programa de expansão da suinocultura e tratamento dos dejetos – um novo 

desafio 

 

 

Segundo MIRANDA (2004), na região Oeste Catarinense, o principal agente 

de degradação dos recursos hídricos é a poluição decorrente da produção suinícola, 

através da ação direta do homem ou pela ação das chuvas, os dejetos alcançam os 

leitos dos rios. Essa afirmação baseia-se na quantidade de coliformes fecais 

encontrados na água para o consumo da população dos municípios da região. Deve-

se entender que está contaminação, não é decorrente apenas da produção 

suinícola, soma-se à poluição urbana e industrial. 

GUIVANT (1998), menciona que embora de não existam pesquisas científicas 

que atestem os riscos para a saúde da população e principalmente para os 

produtores, provocados pela contaminação dos rios, existe na região de do 

município de Concórdia a ocorrência dos borrachudos, no qual tem aumentado à 

proliferação desses insetos devido ao aumento do volume dos dejetos suínos. 

Tendo assim, uma conseqüência direta com o problema ambiental.  
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Outro marco sobre a emergência do problema ambiental causado pelo 

aumento, concentração e intensificação da suinocultura analisada por GUIVANT e 

MIRANDA (2004), inclui os problemas relacionados ao armazenamento e disposição 

final dos dejetos. A área cultivável tem diminuído entre os produtores que se 

especializam na atividade, pois geralmente abandonam ou diminuem a área agrícola 

da propriedade. Por sua vez aqueles que mantêm as lavouras, normalmente 

preferem os fertilizantes químicos, seja pelo preço, seja pela menor carga de 

trabalho requerida. Outra causa de aumento dos riscos de poluição decorre da 

adoção precária e incompleta de sistemas de armazenamento dos dejetos, 

localizados próximos aos cursos de água. 

GUIVANT (2004), atesta que em dados levantados junto às agroindústrias, 

cerca de 3 mil projetos foram financiados até o final de 1997. Entretanto, grandes 

partes desses projetos visavam, principalmente, à expansão da atividade, contra um 

reduzido investimento no controle ambiental. 

A urgência do problema ambiental levou a introdução de programas e ações 

que foram e estão sendo desenvolvidas e implantadas na região para controlar a 

contaminação, tendo alguns resultados positivos.  

Um desses programas foi o Projeto Microbacias, com o objetivo de atribuir 

qualidade de vida da população rural de Santa Catarina, através da preservação, 

recuperação e conservação dos recursos naturais, do aumento de renda, das 

condições de moradia e estimulo para maior organização e participação no 

planejamento, gestão e execução das ações (COSTA, 2000). 

Também em 1994, o governo de Santa Catarina desenvolveu um programa 

chamado de Programa de Expansão da Suinocultura e Tratamento dos Dejetos, 

que, no prazo de 5 anos, buscou controlar a poluição causada pela criação de 

suínos em confinamento. (GUIVANT 1998). 

Como principal agente de fomento, o Banco de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), destinou recursos à preservação do meio ambiente e ao 

crescimento e melhoria da competitividade da atividade de suinocultura na região 

Oeste Catarinense. Porém, a maior parte dos recursos, como menciona GUIVANT 

(1998), foi repassado para expansão e implantação de instalações e matrizes, 

ficando com a menor parte, às atividades ligadas à preservação do meio ambiente.  

O financiamento serviu para a construção de esterqueiras e bioesterqueiras, 

obtendo auxílio técnico para o manejo e distribuição dos dejetos, fazendo uso dos 
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mesmos como fertilizantes. Dentre essas metas ambientais, o programa buscou 

também incentivar a modernização da atividade através das construções edificações 

de instalações. (GUIVANT E MIRANDA, 2004). 

O programa teve a participação direta e indireta dos principais agentes da 

cadeia produtiva na elaboração das propostas e na implantação como: 

suinocultores, técnicos e engenheiros (EPAGRI, FATMA), representantes da 

agroindústria, entidades de classe, pesquisadores, funcionários do BNDES e órgãos 

federais, estaduais e municipais. (ALBUQUERQUE, 2006). 

O programa determinou funções específicas para cada agente participante, 

ficando a cargo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Santa Catarina um 

comitê formado por representantes das agroindústrias, das cooperativas, da FATMA 

e EPAGRI para acompanhar os resultados. (GUIVANT e MIRANDA, 2004 apud 

EPAGRI). 

ALBUQUERQUE (2006) salienta que: 

 

 “Coube a EPAGRI ser responsável pela implementação e 
acompanhamento do programa e a FATMA determinar quais 
tecnologias eficazes no tratamento dos dejetos, aprovar e 
acompanhar os projetos técnicos de instalação das esterqueiras e 
bioesterqueiras, expansão da produção, classificar e orientar as 
máquinas e equipamentos mais adequados para cada tipo de 
propriedade. As agroindústrias e cooperativas têm como função, 
definir as tecnologias usadas, selecionar e dar prioridade àqueles 
suinocultores que devem ter apoio do programa analisando sua 
capacidade em aderir a novas tecnologias e recursos financeiros, e 
também analisar a evolução do suinocultor no programa.” 
 
 

Outros órgãos (Universidades, Comitês de bacias, etc), ficaram com a função 

de pesquisa e ensino para a criação de novas técnicas com o objetivo de diminuir a 

quantidade de dejetos suínos produzidos e seus poluentes, assim destinando novas 

formas de uso destes como, por exemplo, fertilizante orgânico. (ALBUQUERQUE, 

2006) 

O repasse dos recursos financeiros ficou sob responsabilidade do BNDES. 

Este forneceu uma linha crédito no valor de 100 milhões de dólares para custear o 

programa de expansão da suinocultura em Santa Catarina e preservação ambiental, 

baseados no sistema BNDES. Os suinocultores que optaram pela expansão da 

produção tiveram um prazo de 2 anos para quitar o financiamento podendo ser 

prolongado para mais 5 anos com uma taxa de juros de 9,0% aa. Os que optaram 
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pela conservação do meio ambiente, tiveram taxa de juros, de 6 % aa. Os prazos 

para quitar a dívida são os mesmos para as duas situações e a parcela de ambos 

paga semestralmente. (ALBUQUERQUE, 2006) 

GUIVANT E MIRANDA (2004), acrescentam que o BNDES forneceu uma 

linha de crédito especial para tratamento dos dejetos chamado de FINAME. Através 

dele, o suinocultor pode adquirir máquinas e equipamentos agrícolas novos. O 

pagamento pode ser semestralmente ou anualmente, prolongando para 5 anos com 

taxas de juros de 6 % aa. 

Porém, em 1998, o programa foi encerrado, motivado por mudanças na 

política econômica, causando imediatamente um aumento nos juros, levando muitos 

suinocultores a re-negociar seus financiamentos, prolongando para mais alguns 

anos. Como coloca GUIVANT et al (2004), pensava-se que a linha de crédito, os 

prazos e as taxas de juros eram adequados para os suinocultores, mas no fim, 

mostraram-se inadequados. O que era para manter o homem no campo, causou um 

aumento da exclusão. 

 

 

2. 4 Licenciamento ambiental respectivo à atividade suinícola 

 

A competência para o licenciamento ambiental das atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras é questão de debate acirrado na atualidade, pois os 

Estados que na frente dos Municípios se organizam para a análise desse importante 

instrumento da política nacional do meio ambiente vêem a ameaça de esvaziamento 

parcial de suas funções com a organização, pelos entes federativos municipais, de 

suas próprias agências licenciadoras. (FINK, 2002). 

A competência para o licenciamento ambiental é conhecido e praticado em 

vários Estados através de leis locais, editadas principalmente a partir da Conferência 

de Estocolmo de 1972 e ganhou aparência definitiva com a Lei 6.938/81, que lhe 

conferiu o status de Instrumento a Política Nacional do Meio Ambiente (MILARÉ 

2007). 

Segundo GUIVANT e MIRANDA apud CAVALCANTI (2004), os 

licenciamentos ambientais são autorizações dadas aos agentes econômicos para 

permitir o desenvolvimento de atividades em determinados locais com potencial de 

poluição, respeitando-se os padrões de qualidade da água, ar e solo.  
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A Lei Federal 6.938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

e desde então o licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo território 

nacional e as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras não podem funcionar 

sem o devido licenciamento. Desde então, empresas que funcionam sem a licença 

ambiental estão sujeitas às sanções previstas em Lei, incluindo as punições 

relacionadas na Lei de Crimes Ambientais Nº 9.605 de fevereiro de 1998, que no 

Brasil é fortalecida pelo Ministério Público, que faz aplicar a lei, aliados à 

preocupação dos órgãos gestores do meio ambiente neste caso específico com o 

aumento do porte dos empreendimentos da suinocultura. (SEBRAE, 2004) 

A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº. 237 de 

1997, específica que todo empreendimento é obrigatório a ter licença ambiental. 

Esclarece que o Licenciamento Ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta 

do poder público para o controle ambiental, representado por seus órgãos 

ambientais que autorizam e acompanham a implantação e a operação de atividades, 

que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras. É obrigação do empreendedor, previsto em lei, buscar o licenciamento 

ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas de seu planejamento e 

instalação até sua efetiva operação. 

Ao contrário do Licenciamento tradicional, marcado pela simplicidade, o 

licenciamento ambiental é ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas podem 

intervir vários agentes dos diversos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 

Ambiente Lei 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, e que deverá ser 

precedido de estudos técnicos que subsidie sua analise (Resolução CONAMA 

237/97, art. 1º,III, e 3º, parágrafo único), inclusive de EIA/RIMA, sempre que 

constatada a significância do Impacto Ambiental (Constituição Federal, art. 225,§ 1º, 

IV e Resolução CONAMA 237/97, art. 3º,caput pág. 406 do livro Direito do 

Ambiente). 

Segundo a Instrução Normativa (IN 11) da Fundação do Meio Ambiente de 

Santa Catarina - FATMA dar-se-á competência para o licenciamento a partir do 

momento onde se renova ou solicita um novo empreendimento e faz-se colocação 

do problema e suas medidas de garantia que o mesmo por ventura venha a causar 

ao meio ambiente. É a primeira fiscalização de conformidade, ou seja, uma 

verificação preventiva da utilização dos recursos naturais da forma indicada na lei. 
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A posição da FATMA através do seu departamento analisa os projetos 

apresentados pelas agroindústrias e outras atividades fazendo com que os 

interessados passem a licenciar suas atividades junto com o órgão. 

Como prevista na Constituição Federal de 1988 para órgãos fiscalizadores 

estes geram conflito de competência já previsível, exigindo o enfrentamento do tema 

com urgência, pois a falta ou a simples demora no licenciamento, dependendo do 

caso concreto, implica prejuízos ambientais, sem contar que, nas hipóteses exigidas 

legalmente, a ausência de licenciamento impede o exercício da atividade econômica 

ou determina a sua paralisação (art.170, parágrafo único da Constituição Federal). 

A legislação ambiental está cada vez mais intransigente e restritiva, exigindo 

das empresas e produtores rurais controle e monitoramento eficiente das causas 

potencialmente causadoras de degradação ao meio ambiente, como pode ocorrer 

com as atividades da avicultura e suinocultura. (Serviço Rural Perdigão, 2007). 

Devido a grande capacidade de poluição causada por dejetos da atividade 

suinícola, as autoridades ambientais tentam buscar medidas para controlar e 

diminuir a poluição. Os órgãos ambientais federais e estaduais têm elaborado 

programas e projetos com objetivos de adequar às propriedades suinícolas. 

(Albuquerque, 2006). 

 

 

2.5 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS – TAC  

 

 

MIRANDA et al (2006), destaca que Termo de Ajustamento de Condutas 

(TAC), é definido como: 

“...instrumento jurídico que flexibiliza temporariamente determinados 

aspectos da legislação ambiental e sanitária, permitindo que as 

propriedades suinícolas localizadas nessa região e mais tarde 

expandi-se para outras localidades obtivessem o licenciamento 

ambiental, desde que cumprissem uma série de medidas que 

reduzam o risco da poluição.” (pág 9).  

 

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC 2006), o termo 

centraliza suas ações no problema ambiental decorrente do uso inadequado do 

excesso de dejetos suínos, causando prejuízos sócio-econômicos, ambientais e de 
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saúde pública. Os objetivos serão alcançados através da participação dos 

suinocultores integrados e das agroindústrias.  

O TAC começou a ser discutido em 2001, a partir de uma iniciativa do 

Ministério Publico do Estado de Santa Catarina, na região da AMAUC Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Consórcio Lambari com base no 

Programa Água Limpa daquele Ministério, e envolveu o Consórcio Lambari, 

Embrapa Suínos e Aves, suinocultores, agroindústrias, prefeituras de 19 municípios 

da região e diversas entidades do governo do Estado de Santa Catarina. O Termo, 

que necessitou cerca de três anos de discussão até a sua assinatura definitiva, em 

29 de junho de 2004, no qual definiu um conjunto de cláusulas que as propriedades 

suinícolas deveriam adotar para que pudessem continuar exercendo essa atividade, 

bem como ações e responsabilidades que deveriam ser obedecidas pelos demais 

atores envolvidos nessa atividade. (Relatório de Atividades, AMAUC 2005).  

MIRANDA et al (2006), ainda ressalva que a problemática ambiental 

desenvolvida pela produção da suinocultura na região e o aumento do número de 

denúncias de poluição feita pela população, levaram o Ministério Público de Santa 

Catarina (MPSC) a reunir os principais agentes (poder público federal, estadual e 

municipal, empresas, instituições públicas e privadas, entidades de classe dos 

produtores e agroindústria) envolvidos na problemática a formularem uma proposta 

de conduta que deverá ser seguido pelos produtores e pelas agroindústrias, 

intitulado TAC. 
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3 METODOLOGIA  

 

Para a elaboração desta pesquisa, foram utilizados dados primários e 

secundários. Os dados secundários foram baseados em pesquisa bibliográficas 

assim como busca de sites oficiais na especialidade de suinocultura, entrevistas 

não-estruturadas com técnicos dos órgãos ambientais de fiscalização, dos órgãos de 

pesquisa agropecuária estadual, secretarias de agricultura e pecuária, Ministério 

Público e profissionais de empresas privadas que atendem a esse caso obtendo-se 

informações pertinentes e que não estavam disponibilizados em textos técnicos e 

informativos. Essas entrevistas contribuíram para a coleta de dados complementares 

à pesquisa.  

Para os dados primários buscou-se fundamentação nas visitas aos pequenos 

proprietários parceiros integrados da Empresa Perdigão Agroindustrial S/A que junto 

com equipes técnicas da empresa auxiliaram no processo de adesão ao Termo de 

Ajustamento de Condutas. 

 

 

3.1 MATERIAL E TÉCNICAS UTILIZADOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 

Este estudo foi conduzido a partir de dados coletados “in loco” no período de 

março de 2008 a junho de 2008, junto aos produtores de suínos integrados da 

Empresa Perdigão Agroindustrial S/A – Videira – SC. O instrumento utilizado na 

coleta destes dados foi: 

� Questionário (apêndice A) com referências da AMOOC definido pela autora 

para suposição a área diagnosticada; 

� Fotografias em tamanho postal, obtidas pela autora, durante os trabalhos de 

campo, objetivando melhor visualização das vistorias realizadas; 

� Localização das propriedades rurais pesquisadas, organizado pelo orientador 

da Empresa Perdigão Agroindustrial Tiago Rech, adaptado pela autora. 
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 A natureza dos problemas ambientais tem mostrado que estes não se 

restringem apenas a localidades específicas, e nem sempre os agentes causadores 

do impacto são corretamente reconhecíveis. Considerando os impactos atuais, o 

estudo foi sobreposto na área de influência de pequenas propriedades rurais na 

região do Vale do Rio do Peixe, especificamente sobre área de influência da 

Perdigão Agroindustrial S/A. 

 No diagnóstico, trabalhou se com as seguintes variáveis:  

� Ação antrópica sobre a área em que se encontra o empreendimento; 

� Realização de 42 viagens a campo, objetivando levantar informações 

relacionadas à área pesquisada, acompanhando a fiscalização do órgão 

ambiental estadual; 

� Levantamento de informações relacionadas à criação de suínos, obtidas 

através da Perdigão Agroindustrial S/A; 

� Análises das informações sobre as localidades do município, através dos 

técnicos da área ambiental da empresa para deslocamento até a propriedade 

do produtor parceiro/integrado; 
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4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DOS PARCEIROS INTEGRADOS DA EMPRESA 

PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A APÓS A ADESÃO AO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTAS (TAC) – VIDEIRA, SC 

 

 

 Realizar um diagnóstico ambiental não é algo simples, devido aos inúmeros 

fatores que envolvem o meio ambiente e a produção de suínos. Estes fatores 

possuem caráter produtivo, econômico, ambiental e social. Caso contrário poderá ter 

um efeito adverso ao ambiente e a produção. 

 

 

4.1 Análise inicial 

 

 

Um fato ocorrido no passado, que pode servir de exemplo. Quando dos 

empreendimentos da suinocultura na região oeste Catarinense, foi uma prática 

comum localizar os galpões próximos a corpos d’água, pois os rios serviam como 

um carreador dos dejetos produzidos. Com isto, os problemas dos dejetos não 

seriam mais preocupações do gerador (produtor), mas sim de quem estava a jusante 

da unidade produtiva. Ao longo dos anos, esta prática mostrou-se altamente 

prejudicial ao meio ambiente, principalmente, devido à urbanização do país e 

necessidade de captação de água nestes rios para o abastecimento das cidades. A 

água que era captada tinha suas qualidades contestadas, tornando-se de alto custo 

para o poder público servi-la nas condições exigidas, assim, houve uma pressão 

para frear o processo de disposição nos rios. Mas, haveria de encontrar uma outra 

forma para a disposição dos dejetos, pois a suinocultura, não poderia ter seu 

desenvolvimento comprometido, mesmo porque, em muitas cidades que estavam se 

desenvolvendo, esta atividade era o lastro econômico, possibilitando o 

desenvolvimento do campo e da cidade. 

Então se optou por intensificar uma outra forma de disposição, a utilização 

dos dejetos como fertilizante. Os produtores de suínos se limitaram a construírem 

esterqueiras e bioesterqueiras, o que são sistemas de armazenamento de dejetos, 

sendo que a disposição no solo é feita obrigatoriamente. Um outro fato que reforça o 

uso dos dejetos como fertilizante é o teor das legislações ambientais existentes para 
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o licenciamento da suinocultura, nenhuma delas incentiva o tratamento dos dejetos, 

mas sim sua disposição no solo. 

No decorrer do estágio supervisionado, foi tomado conhecimento, como são 

realizados os trabalhos de licenciamento das propriedades rurais que não foram 

passíveis de licenciamento, de acordo com o levantamento da própria empresa em 

2005, nas atividades suinícolas. 

As irregularidades que as mesmas apresentavam no levantamento de dados 

não estavam enquadradas no que a Legislação pertinente Federal e Estadual 

regulamenta. (Código Florestal Nº. 4.771/65 – Decreto Estadual/SC Nº14.250/81 e 

Código sanitário Estadual 24.980/85 – CONAMA Nº. 302/2002 - 303/2002 e 

237/1997).  

Por tratar-se de uma atividade familiar que nos últimos anos tem sofrido 

inúmeras crises e pela importância sócio-econômica para o País e região, buscou-se 

um consenso entre as partes envolvidas (Agroindústrias, produtores e Ministério 

Público) para solucionar o problema ambiental. 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público 

de Santa Catarina (MPSC) que foi firmado em junho de 2004, veio com a finalidade 

de implementar ações preventivas e corretivas para resolver o problema da poluição 

nas áreas de criação de suínos. A atividade como já mencionada, vinha causando 

graves problemas ambientais na região, pela concentração da produção e, 

conseqüentemente, pelo acúmulo de dejetos de suínos que estavam sendo 

lançados sem tratamento, comprometendo a qualidade da água, do solo e do ar. 

Pela importância sócio-econômica da atividade, era necessária a adoção de 

medidas urgentes para evitar a degradação ambiental e recuperar as áreas 

degradadas. A busca de soluções consensuais e o comprometimento das partes 

envolvidas possibilitaram a assinatura do TAC, pelo qual se firmou o compromisso 

de trabalhar a idéia de mudar os hábitos de todos os envolvidos na atividade e, 

principalmente, auxiliar na adequação das propriedades. O termo centraliza suas 

ações no problema ambiental decorrente do uso inadequado do excesso de dejetos 

suínos, causando prejuízos sócio-econômicos, ambientais e de saúde pública.  

Na divisão das responsabilidades e recursos disponibilizados pelo termo, os 

suinocultores terão que adequar suas propriedades, respeitando a legislação 

ambiental a fim de obter deferimento do licenciamento ambiental, por outro lado, 

coube a agroindústria elaborar e encaminhar os projetos técnicos aos órgãos de 
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fiscalização (FATMA) e fornecer assistência técnica aos seus integrados. Segundo o 

termo, os produtores terão prazo de seis meses, a contar da concessão de licença 

pela FATMA, para implementar as medidas de proteção e recuperação ambiental 

previstas no TAC. 

O termo coloca o suinocultor no centro do problema que seu empreendimento 

encontra-se e exigi uma série de metas a serem atingidas até 2009, e será 

prolongado até 2012. Por exemplo, o suinocultor arcará com as despesas de 

autorização e licenciamento, deve recompor a mata ciliar, construir e reformar as 

estruturas de tratamento e armazenamento dos dejetos. São os principais fatos de 

adesão ao TAC. 

O TAC adotou padrões de distâncias para áreas degradadas, segundo a 

legislação vigente com as Leis do Estado de Santa Catarina (24.980/85 e 

Alterações) determinando a recomposição da mata ciliar, nas propriedades 

suinícolas que fiquem às margens dos rios, com largura inferior ou igual a 10 metros, 

terão que recuperar uma faixa de 10 metros, a partir da margem do rio, num prazo 

de 2 anos e uma faixa complementar de 10 a 30 metros com vegetação reflorestada 

nativa, em um prazo de 5 anos. 
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Figura 01: Propriedade não passível de licenciamento 
Fonte: TONIOLI, 2008.  
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Figura 02: Propriedade passível de licenciamento 
Fonte: TONIOLI, 2008. 

Segundo a Instrução Normativa n° 41, da FATMA, (redigida especialmente 

para o caso do TAC), os projetos técnicos de melhorias e adequação das estruturas 
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de armazenamento das propriedades suinícolas devem seguir o tratamento de 

dejetos e armazenamento, de acordo com o volume de dejetos que são calculados 

pela capacidade máxima das pocilgas.  

Para os suinocultores conseguirem atingir os objetivos do TAC, eles devem 

adotar os seguintes padrões: adequar o tamanho do plantel. Se o produtor não tiver 

terras suficientes para aplicar o excesso de dejetos, deve disponibilizar o excedente 

de dejetos a terceiros, mediante um contrato lavrado. (anexo 02) 

Segundo a clausula Nº. 8 do Tremo de Compromisso de Ajustamento de 

Condutas do Ministério Público: 

“Os suinocultores integrados sofreram penalidades previstas na lei 
(ambiental) e no termo de ajustamento de conduta caso: tornarem-se 
inadimplentes, deixar de fornecer suínos a agroindústrias, não 
adequar sua propriedade conforme as normas estabelecidas neste 
termo, sendo sujeitos a multas no valor de R$ 5.000,00 a ser usado 
como fundo de reconstituição dos bens lesados.” 

 

Conforme especificado no Decreto nº 24.980, de 14 de maio de 1985, o 

estado de Santa Catarina teve o cuidado de definir distâncias de terrenos vizinhos, 

estradas municipais, estaduais e federais, além disso, fixou distâncias para as 

esterqueiras. A legislação exige que as pocilgas devem-se localizar a uma distância 

de 20 metros de terrenos de vizinhos, 10 metros de estradas municipais e 15 metros 

de estradas estaduais e federais, as esterqueiras devem localizar-se em uma 

distância de 200 metros no mínimo dos corpos d’água. 

Por acordo elaborado pelo Ministério Público Estadual e repassado 

principalmente a empresas privadas e de interesse de produtores de suínos que 

determinou prazos para as agroindústrias e outros na realização de ajustes das 

granjas de produção suinícola com entrega máxima dos protocolos junto ao órgão 

fiscalizador do Estado de Santa Catarina FATMA datados para 19 de julho de 2007.  

No período de estagio, acompanhou-se após a entrega dos projetos de 

Licenciamento dos Parceiros da Integrados da Empresa Perdigão Agroindustrial S/A, 

ao órgão ambiental do Estado de Santa Catarina – FATMA, o andamento dos 

ajustes a serem realizados, dentro da propriedade no prazo estabelecido pelo 

Ministério Público Estadual até 2012, data em que encerra a adequação da granja 

de produção de suínos para o enquadramento nas Leis Estaduais Federais vigentes 
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assim como ao que cada município apresenta dentro de seu espaço, e também a 

padronização do Protocolo de Estocolmo. 
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5  RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

 

 O TAC da suinocultura, tem intenção única, proposta por iniciativa do 

Ministério Público Estadual, adequar às propriedades rurais que trabalham com 

suinocultura à legislação ambiental vigente, e para tanto flexibilizar alguns aspectos 

da legislação durante um determinado período de tempo para que os produtores 

possam se adaptar gradativamente a integra da legislação. Como principal resultado 

do TAC, espera-se daqui algum tempo a preservação dos recursos hídricos da 

região que sofre poluição principalmente por dejetos suínos. 

Para os produtores de suínos em que suas propriedades não eram passíveis 

de licenciamento ambiental, conforme o levantamento realizado em 2006 pela 

empresa Perdigão Agroindustrial S/A, no seu montante de 619 parceiros integrados, 

42 propriedades não eram passíveis de licenciamento. No entanto, foi promovido 

orientação aos mesmos que aderiram ao termo, a cumprirem às exigências 

estabelecidas no TAC.  

Produtores de suínos 

57
7%

42
%

Propriedades passíveis de licenciamento ambiental Propriedades que aderiam ao TAC

 

Figura 01: Produtores de Suínos que aderiram ao TAC. 

Fonte: Perdigão Agroindustrial, 2006. 

 

Uma das principais alterações na propriedade a partir do momento da adesão 

ao termo é a proposta de recuperação de mata ciliar nos córregos, rios, fontes, entre 

outros (conforme já evidenciado na Figura 02) que a propriedade possui. O primeiro 

passo firmado foi o isolamento da área a ser recuperada, deixando que a vegetação 
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local desenvolva-se naturalmente. Em alguns casos foi sugerido o plantio de 

espécies nativas. 

Quando em visitação nas propriedades para a adesão ou não do TAC em 

resposta da atividade suinícola foi observado que as instalações visitadas possuem 

vários anos de atividade e que as mesmas encontram-se com grau elevado de 

deteriorização. Do mesmo modo notou-se que os produtores de suínos argumentam 

a falta de recursos para implementação de melhorias nas instalações.  

A falta de perspectiva por parte do produtor é caracterizada nas pequenas 

propriedades, onde fica evidenciado que a produção está restrita a mão-de-obra 

familiar, geralmente por pessoas de idade avançada. 

O aproveitamento do uso coerente do terreno (propriedade) com outras 

culturas esta limitada justamente pela falta de incentivos e o custeio para 

implantação de novas culturas que agregam alto valor de juros. Outra preocupação 

observada é a falta de recursos para prática do isolamento de área da faixa ciliar. Os 

produtores de suínos priorizam outras atividades dentro da pequena propriedade e 

deixam de lado a questão de recompor a faixa ciliar nos córregos, nascentes entre 

outros. 

Após o período de levantamento a campo, acompanharam-se as visitas do 

órgão fiscalizador do Estado de Santa Catarina – FATMA, no decorrer do 

acompanhamento de fiscalização foram ouvidas muitas argumentações dos 

produtores de suínos, no que tange os seguintes aspectos: 

� Aplicação discriminatória das leis ambientais, pois os produtores alegam que 

moradores das cidades poluem com os seus esgotos e ninguém toma 

providências a este respeito, ao contrário do meio rural onde as exigências 

estão sendo constantes; 

� Rigidez das leis ambientais para as suas condições específicas de produtores 

com pequenas áreas de terra, especialmente naquilo que diz respeito às 

distâncias que devem ser obedecidas em relação entre as instalações e 

depósitos de dejetos e as fontes de água, divisas da propriedade, residências 

e estradas; 

� Excesso de leis que regulam o produtor e que são impossíveis de serem 

cumpridas na íntegra; 

� Falta de responsabilidade dos técnicos que no passado não levaram em 

consideração a legislação ambiental por ocasião da locação das instalações; 
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� Pequeno compromisso das empresas integradoras em relação aos problemas 

ambientais, pois são estas que definem a escala mínima dos plantéis, 

concentram a produção e estabelecem margens de remuneração que são 

consideradas insuficientes para que os produtores possam arcar com a 

totalidade dos custos necessários para um adequado manejo dos dejetos; 

� Pequena renda da atividade dificulta implementação das melhorias 

ambientais necessárias; 

� Crítica ao órgão ambiental que prefere adotar medidas punitivas às ações de 

orientar o produtor; 

� Dúvidas em relação ao que irá ocorrer após o prazo de vigência do TAC; 

� Dúvidas quanto ao futuro da atividade agropecuária, pois acreditam que seus 

filhos não irão se sujeitar a condições tão adversas de trabalho e margens tão 

pequenas de remuneração como as que acontecem atualmente no meio rural; 

� Também hoje é tratado que o licenciamento está pertinente à atividade e não 

a propriedade em si. Falha no esclarecimento que a propriedade deve 

envolver não apenas aspectos relacionados à localização das instalações e a 

capacidade de armazenamento dos dejetos, mas principalmente considerar 

um manejo dos dejetos, em que seja observada, a total de nutrientes 

produzidos na propriedade e a possibilidade de sua reciclagem via culturas 

agrícolas. 

 

5.1 Exemplo de indeferimento 

 

 

O art. 19 da Resolução CONAMA 237/97, trata da possibilidade de 

modificação, suspensão e cancelamento da licença, onde modificar significa dar 

nova configuração ao estado anterior; suspender significa sobrestar, sustar até 

adequação aos requerimentos ambientais necessários; e cancelar, simplesmente, 

desfazer, anular, tornar o ato ineficaz por algum motivo. As hipóteses para tal 

modificação, como se vê, passam por fatores extremados, tentando manter, assim, o 

máximo da segurança para aquele que consegue a dita licença, por outro lado, 

abrem a possibilidade, no caso dos riscos graves ao ambiente, de mexer neste 

direito, o que, avaliado no plano fático, levar-nos-á a poderosa arma contra a 

"devastação ambiental legal." 
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Em vistorias com o órgão fiscalizador estadual (FATMA) junto às 

propriedades que aderiram ao TAC, constatou-se irregularidade em uma delas 

causado por vazamentos de dejetos suínos em terreno a céu aberto, devido ao 

transborda da esterqueira. A vistoria ”in loco” observou que a esterqueira estava com 

vazamento além do permitido, avistando que os dejetos estavam dispersos no solo e 

com um córrego a uma distância de 10 metros, podendo ocorrer contaminação do 

mesmo além das águas subterrâneas. 

No ato da vistoria, o fiscal responsável por avaliar a atividade suínicola para a 

conformidade do seu funcionamento, notificou o ocorrido para em seguida indeferir 

por tempo indeterminado à criação de suínos além da emissão do auto de infração 

que acarretou em multa, pois este processo se encontrava em desacordo com o 

Código Florestal (Lei Federal 4771/65). 

O produtor de suínos juntamente com a equipe técnica da Perdigão 

Agroindustrial S/A manifestaram-se ao órgão fiscalizador referente ao Auto de 

Infração que concedia atividade paralisada além de multa emitida para o dano 

ambiental. O órgão por sua vez solicitou algumas alterações na granja para estudar 

a possibilidade de redução da multa aplicada além de retomar a atividade de criação 

de suínos.  

O Ministério Público em suas cláusulas no TAC solicita avaliação nos casos 

que ainda continuam praticando irregularidades e não obedecem ao Código 

Florestal. Para isto recomenda que a Câmara Técnica do Termo de Ajustamento de 

Condutas do município em que se encontra o caso de inadimplência avalia a 

situação para transcorrer de mudanças e solicitar alterações atendendo as 

exigências que o órgão fiscalizador recomenda para então estudar a possibilidade 

da retomada com a atividade existente na propriedade. 

Para este caso específico de não-conformidade dentre as 42 propriedades 

visitadas foram solicitadas as seguintes alterações: 

� Corte de Exóticas na lateral da pocilga – conforme foto 01 em anexo C; 

� Colocação de duas fileiras de telhas em cada lateral da pocilga – conforme 

foto 02 em anexo C; 

� Construir mais 20 cm a parede externa da vala de dejeto; conforme foto 03 

em anexo C; 

� Abrir valas nas laterais das canaletas da pocilga para escoamento da água da 

chuva;conforme foto 04 em anexo C; 
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� Recomposição imediata da mata ciliar. Foto e croqui com demarcações em 

anexo; 

O produtor realizou as alterações nos locais sugeridos pela Câmara Técnica 

do Termo de Ajustamento de Condutas – AMARP/AMMOC, com finalidade de 

impedir à entrada de água da chuva no sistema de drenagem e armazenagem de 

dejetos. Assim realizadas as alterações o produtor manifestou-se através de 

protocolo ao órgão fiscalizador para pedir cancelamento do indeferimento conforme 

o seguinte: 

� Ter realizado limpeza nos arredores dos depósitos de dejetos; 

� O ocorrido se deu em função das instalações serem antigas e não possuírem 

controle efetivo de entrada de água da chuva no sistema de armazenagem de 

dejetos; 

� Devido à alta precipitação pluviométrica ocorrida no período;  

� Devido necessitar de equipamentos cedidos pela Prefeitura Municipal do seu 

município para retirada do dejeto; 

� Considerando que o produtor encontra-se em período de adequações em sua 

propriedade sendo que construiu uma nova pocilga atendendo os códigos 

Sanitário e Florestal e no momento esta licenciada, com o objetivo de 

desativar ao final do Termo de Ajustamento de Condutas por ele assinado, a 

pocilga onde ocorreu o incidente; 

� Considerando que a renda da instalação em questão esta contemplada no 

fluxo de caixa para pagamento das prestações da nova pocilga que fora 

construída;  

� Considerando que o produtor esta sem a presença de suínos na instalação 

em questão desde o ocorrido (mais de 150 dias); 

As intervenções acima citadas pelo produtor foram protocoladas 

imediatamente para após o parecer favorável do Órgão Ambiental – FATMA, aprova-

se a liberação da continuidade da produção suinícola. 

No que tange o para o desenvolvimento regional, fica evidente a necessidade 

de subsídios para a melhoria da relação entre a suinocultura e o meio ambiente. A 

melhora poderá vir através do desenvolvimento de novas tecnologias práticas para 

tratamento dos dejetos já que o mesmo é a principal preocupação em afinidade a 

esta atividade.Também da conscientização dos criadores, é fato em alguns casos o 
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não entendimento nos conhecimentos em relação às questões que a produção 

suinícola atinge o ambiente.  
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CONCLUSÃO 

 

 A Perdigão Agroindustrial S/A com objetivo de orientar seus parceiros 

integrados quanto aos procedimentos para o Licenciamento Ambiental de seus 

empreendimentos destinados à produção da suinocultura e, também preocupada 

com a preservação ambiental e bem estar do empreendedor, trabalha em suas 

atividades com o diagnóstico da situação ambiental local antes de iniciar a expansão 

do empreendimento. Apresenta com isso um plano, com dimensionamento do 

projeto em função dos resíduos gerados na produção de suínos; planeja as obras a 

partir das exigências da legislação ambiental estadual e municipal, que determinam, 

por exemplo, as distâncias de corpos d’água (fontes, rios, córregos, açudes, lagos e 

outros) 

Os problemas ambientais associados a dejetos de suínos apresentam-se 

como um grande desafio, fato existente pelo alto custo de tecnologias desenvolvidas 

vista que a capacidade de investimento do produtor é precária. Isso cria grandes 

dificuldades para a minimização dos impactos ambientais da suinocultura, pois, na 

maioria dos casos, não é possível reduzir a poluição sem agregar tecnologia. 

 Através deste trabalho analisaram-se as mudanças e adequações que a 

produção suinícola vem passando para contextualizar-se à temática em função dos 

problemas ambientais, desenvolvendo ações preventivas nos sistemas de produção 

e buscando um novo planejamento da agropecuária, que envolva as dimensões 

sociais e ambientais. No caso da gestão ambiental da suinocultura, esta atividade 

envolve o manejo adequado e o aproveitamento de resíduos (passivos), que passam 

a contribuir quando utilizados como adubos orgânicos, diminuindo os custos de 

produção das atividades agrícolas.  

 Para o estudo de caso o produtor suinícola sofreu penalidades financeiras 

além de submeter a sua atividade a intervenção por longo período. Para tanto o 

mesmo realizou as alterações solicitadas pelo órgão ambiental estadual e pela 

Câmara Técnica que o Ministério Público em contrapartida recomendava em suas 

cláusulas. 

Por outro lado os suinocultores, não conseguem perceber as mudanças em 

muitas das medidas que são recomendadas, por exemplo, na questão das 

distâncias das instalações, a relação entre elas e a preservação ambiental. Além 
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disso, preferem apontar os aspectos econômicos e sociais que têm dificultado a sua 

permanência na atividade. Apontam que o vínculo da questão ambiental da atividade 

tem recaído quase que inteiramente em seus ombros, quando esclarecem que os 

principais responsáveis pela situação ambiental a que a região chegou são, 

principalmente, as agroindústrias, que incentivaram a construção das instalações em 

locais inadequados (próximos de córregos) e obrigaram os produtores a aumentar os 

seus plantéis, mesmo não possuindo área de terra suficiente para a destinação dos 

dejetos. Reclamam também que a legislação tem sido muito severa em cobrar dos 

agricultores e que não tem sido cumprida com tanto rigor nas cidades, onde se 

constata a falta de esgotamento sanitário, prédios localizados em locais proibidos, 

mas que contra isso ninguém toma providências.  

 Sobre o proposto por iniciativa do Ministério Público Estadual, o TAC, veio 

para de uma forma ou outra, adequar às propriedades rurais que trabalham com 

suinocultura em Santa Catarina à legislação ambiental vigente, e para tanto ele 

flexibiliza alguns aspectos da legislação durante um determinado período de tempo, 

para que os produtores possam se adaptar gradualmente a integra da legislação.  

Como resultado do TAC, as expectativas ficam voltadas na preservação dos 

recursos hídricos da região em abrangência que sofre poluição por dejetos suínos. 

Além disso, a expectativa é que, a partir dos resultados dessa iniciativa, a medida 

passe a ser aplicada nas demais regiões de Santa Catarina, e novas alternativas 

integrem a produtividade de suínos com a preservação ambiental. 
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APÊNDICE A – Questionário  

Para acompanhamento junto ao fiscal da FATMA quando em vistorias nas 

propriedades que aderiram ao TAC para posterior análise. 

1 – Nome do produtor/a:_____________________________________________ 
2 - Localidade/Distrito:_______________________________________________ 
3 – Município:_____________________________________________________ 
4 – Área da propriedade:_____________________________________________ 
5 – Plantel de suínos existentes na propriedade (Nº de cabeças)_____________ 
6 – Cumprimento do das cláusulas do TAC: 

6.1. Cláusula primeira – Do programa de licenciamento da atividade suinícola 
� Adesão formal, através de Termo de Concordância e Adesão do produtor ao 

presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Condutas. 
Sim__________Não___________ 

� Protocolou projeto do TAC dentro do prazo.  
Sim__________Não___________ 

� Possui sistema de tratamento ou esterqueira. 
Sim__________Não___________ 

6.2. Cláusula segunda - Do programa de recomposição da mata ciliar e 
averbação da reserva legal 

� Fez ou esta em andamento a proposta de isolamento da faixa mínima de 10m 
para curso d’água de até 10m  
Sim__________Não___________ 

6.3. Cláusula terceira - Das estruturas de armazenamento e tratamento de 
dejetos 

Lona__________Bloco revestido__________ 
6.4. Cláusula quarta - Da distribuição e do aproveitamento dos dejetos suínos 
Área própria__________Área de terceiros__________ 
6.5. Cláusula quinta - Da assistência técnica aos produtores 

7- Quanto à adesão ao TAC? 
42 produtores aderiram ao termo 

8 – Participou de alguma reunião do TAC? 
() Sim  
() Não  
() Não se lembra 

9 – Sabe o que significa o TAC? 
() Sim  
() Não  

10 - Principais motivos por ter aderido ao TAC? 
() Distância inadequada com confrontantes 20m(Código Sanitário /85 – 

Dec.4,085/05 - SC) 
() Distância inadequada da moradia 20m (Código Sanitária – Dec.4,085/05 - 

SC) 
() Distância inadequada das vias de acesso depende da situação (Código 

Sanitário/85 – Dec.4,085/05 - SC) 
() Distâncias de mananciais depende da situação (Código Florestal – Lei Fed 

7.803/89 e Dec 14.250/81 - SC) 
() Distâncias fob e outros (Código Florestal – Lei Fed 7.803/89 e Dec 14.250/81 - 
SC) 
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11 – Opinião sobre a legislação (Para os que aderiram) 
() concorda 
() concorda em parte 
() discorda 
() não tem opinião 

12 – Se considera informado sobre a legislação do TAC? 
() suficientemente informado 
() pouco informado 
() mediamente informado 
() desinformado 

13 – Recebeu cartilha do TAC? 
() Sim  
() Não  

8 – Tem apoio da empresa que está vincilado? 
() Sim  
() Não  

9 – Tem apoio da Prefeitura da sua cidade? 
() Sim  
() Não  

10 – Esta implantando faixa ciliar em torno dos rios como o proposto pelo 
TAc? 

() Sim  
() Não  
() Está em andamento 
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ANEXOS  
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ANEXO A  

Modelo de Declaração de Cedência de área de terceiros para distribuição de 

fertilizantes 

                     DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A CEDÊNCIA DE ÀREA PARA  
                                       A DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES DE TERCEIROS   

         
____________________, ______de __________________ de 200___.   

         
         

        Eu, ________________________________________________________________________________ 
 ( nome completo )        
         

residente em ___________________________________ no município de ___________________________ 
 Rua , bairro , localidade        
         

Carteira de Identidade n º _________________CPF______/______/_____  - ____ suinocultor sim (   )  não(    ) 
         
         

proprietário do(s) lote(s) rural (is) _________________ , INCRA n.º_______________________  localizado em 
   N.º  matricula      
         

_______________________ no município de ____________________declaro para os devidos fins que a área    
   Rua , bairro , localidade        

         
 total de minha propriedade  supracitada é de ___________, dos quais ___________ são passíveis de receber   

    Hectares  Hectare   
         

adubação orgânica( biofertilizante originado de dejetos de suínos ) e me responsabilizo a ceder ___________ 
        Hectare

s  

         
que receberão fertilizante a ser incorporado ao solo na forma de adubo orgânico , provenientes da propriedade 

         
         

de _______________________________ Localizado em ________________________________________ 
 ( nome completo )    Rua , bairro , localidade    
         

no município  de _______________________, distante de minha propriedade __________km. 
         
         

Os equipamentos que serão utilizados para a remoção e transporte do biofertilizante e sua distribuição e 
         
         

incorporação ao solo são  de    terceiros (      )     próprios  (      )      
         
         
         

Assinatura _________________________          Assinatura ______________________________ 
 ( Cedente da área 

)  
   (Produtor do Biofertilizante  )    
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ANEXO B 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA E ADESÃO 
 
 
 

Senhor_______________________, portador da carteira de identidade Rg n° 

________________ e do CPF n° ____________ e sua esposa Senhora 

_____________________, portadora da carteira de identidade RG n° 

_________________ e do CPF n° _______________________, brasileiros, 

produtores rurais, na condição de possuidores do imóvel abaixo descriminado, 

localizado na Linha ____________, no município de __________________, Estado 

de Santa Catarina, INCRA n° ______________________, onde residem e 

domiciliam, e integrados da empresa ________________, DECLARAM PARA OS 

DEVIDOS FINS que tomaram conhecimento dos direitos e obrigações contidas no 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC, firmado em julho de 2006, 

entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, FUNDAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE – FATMA , associação de municípios,Associação Catarinense 

de Criadores de Suínos, Sindicato da Carne, entre outros, bem como do respectivo 

PLANO DE VIABILIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO / LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

DAS PROPRIEDADES SUINÍCOLAS, também firmado entre as entidades acima 

nominadas. 

Assim, no sentido de viabilizar a autorização / licenciamento ambiental da 

propriedade rural e atividade suinícola que nela desenvolvem, DECLARAM ainda, 

que estão de acordo e por este instrumento ADEREM ao referido TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA – e seu TERMO DE VIABILIZAÇÃO e, por 

conseqüência, comprometem-se, para todos os efeitos legais, a cumprir com as 

obrigações neles contidas. 

 

Município (SC), _______________ de 200   . 

 

____________________________ 
nome 

Produtor rural aderente 
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ANEXO C 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 01: Corte de Exóticas na lateral da pocilga. 
Fonte: TONIOLI, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 02: Colocação de duas fileiras de telhas em cada lateral da pocilga. 
Fonte: TONIOLI, 2008. 
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Figura 03: Levantamento de 20 cm de parede externa da vala de dejeto. 
Fonte: TONIOLI, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Abertura de valas nas laterais das canaletas da pocilga para escoamento da água da 
chuva. 
Fonte: TONIOLI, 2008. 
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Figura 05: Recomposição da mata ciliar junto ao córrego. 
Fonte: TONIOLI, 2008. 
 

 
 

 


