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- Importância de um Código Ambiental 
para SC;

- Idéia nova?
- 1991:  Código Nacional do Meio Ambiente (PL 
1969/91) arquivada 1995   
- (SNUC, PNRH, PNEduc. Amb., Crimes Ambientais, ..) 

- 2001:  CE do Meio Ambiente (PL 0523/01) 
arquivado em 2005

-2006  Proposta de Agenda Ambiental pelo e para o 
Setor Produtivo : 
“Pacto Federativo ao desenvolvimento sustentável
regional : Zoneamento Ecol. Econ”



PL 0238/08  e o processo de 
tramitação e elaboração:

- Coordenação dos Trabalhos à
FATMA, instituição que integra a SDS;

- Financiamento via PPMA/SC :  Termo 
de Cooperação financeira  x Banco 
KFW 

PPMA =  Objetivo de Proteger a Mata 
Atlântica e fortalecer as Unidades de 
Conservação do Estado



Termo de Cooperação Financeira Fatma x 
KFW

“Com o desenvolvimento destas ações, o 
Governo do Estado de Santa Catarina 

estará dando uma importante contribuição 
para o cumprimento da Agenda 21, no seu 
Capítulo 15. Ressalta-se ainda que apesar 

do estado de Santa Catarina possuir apenas 
7% de remanescente de Floresta Tropical 
Atlântica, isto representa cerca de 28% do 

total de remanescentes desta vegetação em 
todo o Brasil. Assim fica evidente a 

importância e a responsabilidade que o 
povo catarinense tem em preservar este 

ecossistema tão rico em diversidade 
biológica.”

(http://www.fatma.sc.gov.br/images/stories/Documentos/k fw-
projetoalemao1.doc)



- Abril de 2007:  Contratação de uma consultoria e 
constituição de grupo de trabalho para elaboração 
da minuta
(Procedimento investigatório na Promotoria da
Moralidade da Capital – Processo de contratação)

- Importância da metodologia de elaboração do projeto 
da FATMA em vista do respeito ao princípio da 
Participação na formação das Decisões 
Administrativas: 

- Declaração do Rio/92 .  art. 10: “O melhor modo  de 
tratar as questões do meio ambiente é assegurando a 
participação de todos os cidadãos interessados no 
nível pertinente”.



Participantes :
Técnicos da FATMA e consultores do PPMA, o 
processo contou com a participação de 
representantes da SDS, Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, EPAGRI, CASAN, Polícia 
Militar Ambiental, PGE, FECAM, FETAESC, FIESC, 
UNISUL, FURB,  UNOESC, SINDUSCON, Comitê da 
Reserva da Biosfera, Comitê do Itajaí,  dentre 
outros.

Tempo de Gestação do Projeto e temas abordados : 
Aprox. um ano (reuniões e oficinas com 9 grupos 
de trabalho, sendo coordenados por técnicos da 
FATMA nas áreas de: fiscalização, licenciamento, 
recursos hídricos, florestas e demais atividades 
rurais, resíduos sólidos, mineração, industrial e 
urbana, estrutura institucional e ecossistemas).



Dos objetivos do Código Ambiental 
(relatório do I Workshop sobre o 

Código Ambiental de SC): 

- Atualização da legislação ambiental 
estadual, 
- Consolidação legislativa e 
eliminação de incompatibilidades com 
normas federais ;
- Complementação da legislação;
- Aumentar a segurança jurídica, 
facilitar a aplicação das normas, 
adequar legislação às capacidades 
institucionais



- Dez/07:  projeto foi apresentado pela 
FATMA ao MP/SC,  por vídeo 
conferência, recebendo sugestões e 
críticas e propostas de alterações.
- Mar/08:  encaminhamento do projeto 
pela Consultoria à SDS e ao Governo 
do Estado;
- Jun/08: com substanciais alterações 
pelo Governo do Estado, o projeto do 
Código foi encaminhado à ALESC, 
estando na Comissão de Constituição 
e Justiça com o Relator Dep. Romildo 
Titon (votação no dia 31) havendo 
mais de 140 propostas de emenda.
- Nov/08 Audiências Públicas;



Algumas das alterações substanciais da 
proposta original 

• 1- Redução das Matas Ciliares fixadas no 
Código Florestal, art.115 da PL  (inconst e 
insegurança jurídica) 

• 2- Inclusão genérica, no conceito de 
interesse social, da produção de gêneros 
alimentícios, vegetal e animal como 
atividades passíveis de serem  executadas 
em APP. 

• Código Florestal: (atividade de manejo agroflorestal
sustentável na pequena propriedade sem 
descaracterização da cobertura vegetal ou da função  
ambiental da área)   

• 3- Supressão do cadastro ambiental das 
atividades potencialmente poluidoras 



• 4- Supressão do dever de alocação de 
recursos técnico/financeiros em favor dos 
municípios em licenciamentos ambientais de 
impacto regional ou estadual; criação do

• 5- Interface do licenciamento ambiental com 
a outorga dos recursos hídricos;

• 6- Esvaziamento do poder de polícia em tema 
afeto ao saneamento básico (não instalação 
de caixa de inspeção) e ampliação de 20 para 
50 no número de unidades habitacionais em 
condomínios horizontais com dispensa de 
sistema de tratamento coletivo de esgotos

• 7- Exclusão do dever do Estado de elaborar 
o zoneamento ecológico-econômico



• 8- Supressão da penaliza ção do agente 
fiscalizador omisso;

• 9- Criação de órgão julgador de infrações 
JARI  composta em sua maioria por 
membros do setor produtivo;

• 10- Licenciamento ambiental automático por 
decurso de prazo (não manifestação da 
FATMA (mal estruturada) em 60 dias do 
protocolo, não se confunde com a renovação 
do licenciamento de que trata a Resolução 
237/97 do CONAMA); 

• 11- Supressão do dispositivo que proíbe a 
emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera em quantidades  que possam ser 
perceptíveis fora dos limites da propriedade 
da fonte emissora .



• Audiências Públicas em nov/08

• Questão mais polêmica:

• Compatibilização Meio Ambiente x  
Agricultura Familiar  

• (justificativa para redução das APPs, 
desvalia da reserva legal, do Código 
Florestal,)



REFLEXÕES: 
• 1) A preservação do meio ambiente não estaria 

diretamente relacionada à preservação da 
saúde e da vida humana (ex.: quantidade e 
qualidade da água) e também com a 
sustentabilidade da própria atividade agrícola 
(quant. e qualid. da água e condições do solo?

• 2) O problema sócio-econômico do pequeno 
agricultor será solucionado com a ocupação das 
APPs e demais áreas de proteção ambiental? 

• Quantos agricultores tiveram suas propriedades 
inviabilizadas pela legislação ambiental? 



REFLEXÕES:

• 3) O incentivo tecnológico  à adoção de 
culturas alternativas e ações voltadas a 
incentivos fiscais ao pequeno agricultor 
não seria  alternativas de apoio, melhoria 
de vida e combate ao êxodo rural sem  
tamanho sacrifício ambiental?  

• - Qual o posicionamento histórico do 
Estado e das agroindústrias com relação 
ao estímulo da atividades alternativas aos 
integrados e incentivos desta ordem? 



REFLEXÕES

• 4) O plano de manejo agroflorestal, 
mediante o uso sustentável de culturas e 
técnicas compatíveis para áreas de 
preservação permanente e reserva legal 
(ex.: erva mate) previsto e autorizado pelo 
Código Florestal como de interesse social,  
tem sido incentivado pelos órgãos 
governamentais ou setores agrícolas 
como alternativa para aumentar e 
diversificar a produção, melhorando a 
renda do agricultor, e gerando segurança 
jurídica para a atividade 



Desvalia Ambiental independente da 
preocupação econômica do agricultor:

1) Aumento da fronteira agrícola sem uma planejamen to 
ambiental e incentivos (compensação pecuniária pela  
preservação do ambiente natural);

2) Aumento da produtividade por hectare em área 
agricultável pela Epagri com investimentos em pesqui sa, 
sem a proporcional compensação da desocupação das 
áreas ilegalmente ocupadas; (ex.: arroz, aumento em  5x 
da produção em 10 anos); 

3) Ausência de educação ambiental correlacionada à
agricultura, na busca da sustentabilidade; 

4) Ausência de avaliação e planejamento ambiental 
estratégico (zonamento ecológico-econômico);



Desvalia Ambiental independente da 
preocupação econômica do agricultor:

• 5) TACs Regionais:  Licenciamento com 
exigências menos restritivas e pontuais em 
favor das pequenas propriedades agrícolas 
em situação irregular (rizicultura, fruticultura, 
avicultura, suinocultura, olarias, ..)

• 6)  Análise da Ética de Poder na solução do 
conflito: Atacar pontualmente o problema do 
pequeno agricultor, preservando ao máximo 
a natureza para todos (TACs),  ou autorizar a 
ocupação e extermínio geral das áreas 
ambientalmente protegidas, via projeto 
legislativo ? 



Estrutura Fundiária – Número de estabelecimentos 
e área total segundo os estratos de área em Santa 
Catarina.

Fonte : LAC – Levantamento Agropecuário Catarinense - 2003 

Classes de área 
(ha) 

Número%  Cumulativo Área (ha) 

Menos de 1 821 0,4% 349,4 
1 a menos de 10 54.500 29,6% 290.770,8 
10 a menos de 20 59.293 61,3% 823.275,8 
20 a menos de 50 52.721 89,5% 1.542.242,1 
50 a menos de 200 16.199 98,1% 1.363.117,6 
200 a mais 3.527 100,0% 1.937.760,0 

Total  187.061  5.957.514,9 
 



A supressão das Matas Ciliares privilegia
apenas ao pequeno produtor?

•Justificativa do Governo:

•Pequena propriedade rural (até 50 
ha – art. 3o da lei 11.428/06)
(Representa 89,5% do número de 
propriedades do Estado = 167.135)



- Até 50ha =  167.335 pequenas 
propriedades rurais (representa 45,68% 
da extensão fundiária )

- Acima de 200 ha = 3.527 propriedades 
rurais (representa 32,52% da extensão. 
fund. e  1,9% das propriedades 
agrícolas.)

Fonte : LAC – Levantamento Agropecuário Catarinense 
- 2003



Compatibilizando preservação ambiental e
Geração de Renda do Pequeno Produtor

Rural

• ex.: Projeto SEBRAE e MP/SC:  Geração 
de renda complementar e adequação 
ambiental; 

• ex.: TAC KLABIN: 135.000 ha, 400 
fazendas, averbação 27.000 ha RLegal, e 
4.200 ha de Apps (32 empresas no 
mesmo caminho, 600.000ha)



FIM


