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AMBIENTAL

"Albert

Camus"

afirmava

ato filosófico

era a decisão

vi ver, po í,s o homem

são· metafísica,
filosofar

fere-se

hoje

que po-

Esta deci

-

capazes

o

do indivíd~o,

para a humanidade

uma sociedade

na

vida.

de

que fundamenta

próprio

pela nossa

humana

é um animal

de por fim a própria

Ou somos

que o primeiro

inteira

de organizar

planetária

extinção

trans-

e gerir·

ou decidimos

como espécie

huma-

ll
•

Theotônio

O primeiro

numero

da revista

dos Santos

TIME

do ano de 1989 foi dedica

do ao "Planet of the Year - Endangered
ra revista

norte-americana

gear o "man or Woman
planeta

of the year",

final de século

dinariamente

fico-técnico,

isolado,

(de milênio)

a um profundo

elevando-nos

alternando

com a natureza,

r

dedicando

~e homena

50 páginas

ao

A humanidade

se depara

com uma situação

extraor

desenvolvimento

cientí-

paradoxal.

Por um lado assistimos

dutivas,

sua tradição

ameaçado.

Es.te nao é um acontecimento
.neste

quebrou

Earth". A Conservado-:-

com

a um novo estágio

substancialmente

6

trabalho

das forças

a relação

e sobretudo

entre

pr~

dos homens
si.
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(SANTOS,88).

De outro

ção da espécie
ra nuclear)

lado, nunca

foi tão concreto.

o perigo

Seja pela via militar (gue!:.

ou pela via pacífica

através. da degradação

recursos

naturais

e da contaminação

A ameaça

militar,

tornou-se

zação.da

bomba atômica

hoje proporções
existente

dade. O conceito
irracionalisrno

A ameaça

uma realidade

intrínseco

e que di o "gancho"

ciência

ji tivessem

cente,

ilustrativo

armamentista

(~,88).

no entanto,

pública

do

e

o

internacional

à TIME e, a "explosão

ver-

de todo o mundo.

nos últimos

a comunidade
consciência
------

científica,
dessa

ario s a con -

três a cinco

de auto-destruição

do "mass-média",

globais

da camada

recentemente

pela via pacífi

e os movimentos

realidade,

ao nível

essa percepção

da crise ecológica,
de Ozônio

denominado

são as principais
cional,

a hurnan~

verdes
da opi-

é bastante

r~

(VIOLA, 89) ,.---_ .._ ...-_.._.....
-

Os efeitos
truição

e "sobrematar"

a opinião

jornalístico

adquiriu

nião pÚblica,

e atinge

Com o poder nuclear

pela via pacífica,

da possibilidade

ca. Embora

da util~

guerra

é bastante

à corrida

dado novo que vem alarmando

de" na imprensa

a terra

de "sobremorte"

de destruição

A humanidade

a partir

no final da segunda

destruir

dos

ambiental.

extrernanente alarmantes.

pode-se

de auto-destrui-

e o chamado

"esquentamento

preocupações

particularmente
"efeito

estufa" (roaí.s

global")

da opinião

a de~

(VIOLA,89),

pública

interna

-

a esse respeito.

-----------

l
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liA queima

de combustível

xido de carbono,

Devido

vel que já no início
globais

protetora

que aumentaria
de câncer

as temperaturas

.E é aqui
~ neste

agrícola

cidades

e a elevação

dos oceânos".

88).

seriamente

o planeta,

a incidência

e animais

o aban

do nível do

Comum,

comprometer

que envolve

mé

e desequilibrar

Futuro

ameaçam

de ôzonio

de acarretar

costeiras

(Doe. Nosso

em seres humanos

de vários

e seria

(Doe. Nosso

com

rompida

Futuro

a
o

tipos
a ca-

Comum/88) .

jus tamen te/ que pode residir a riqueza da situação atual.
novo contexto

to-limitações
dialético
vra

a ponto

acentuadamente

deia alimentar

é possí

século,

elevado

dió

aqueci

do próximo

gases industriais

camada

um gradual
estufa",

mar, de modo a inundar

"Certos

'atmosfera

"efeito

se tenham

nacionais"

na

a esse

dono de áreas de produção

economias

espalha

o que está provocando

mento ,do.planeta.

dias

fósseis

de tornada de consciência

que a humanidade

do ideograrna chinês

"crise",

e que indica

pode dar forma

de suas au
ao sentido

"Ji", que representa

ao mesmo

tempo

a pala-

"caos" e "oportuni

dade" .

Há um novo patamar
tomou

consciência

ambientais,

A poluição

da globalização
da profunda

do Mar do Norte e a devastação

sao fenômenos

Vivemos

um momento

valores,

tuições

interpendência

a humanidade
dos fenômenos

(VIOLA, 89).

zônica

veis:

do local,

intimamente

de profunda

relações

políticas

da floresta

ama-

relacionados.

transformação

sociais,

relações

em,todos

os ní

produtivas,

insti

e científicas.

---_._-------_._----
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Um claro indicador dessas transformaçõ~s ~ o documento "Nosso
Futuro Comum" elaborado pela Comissão Mundial Sóbre Meio Aro biente e Desenvolvimento instituída pela ONU, em dezembro
1983, .so b a presí.dênc í.a da primeira Mini,stra Norueguesa

de
Gro

Harlen Brundtland.

O documento concluído em 1987, e

que contou a participação de

numerosos cientistas e dirigentes públicos e com a realização
de audiências públicas consultivas nos 5 continentes,

faz

um balanço das preocupações e desafios comuns e propõe esforções coordenados na busca de um desenvolvimento sustentável.

"Em meados do século XX, vimos nosso planeta do espaço pela '
primeira vez. Talvez os historiadores venham a considerar que
este fato teve maior impacto sobre o pensamento do que a revo
lução cop~rnica no século XVI, que abalou a auto-imagem

do

homem ao revelar que a terra não era o centro de universo.
Visto do espaço, a terra á uma bola frágil e pequena, dominada não pela ação e pela obra do homem, mas,por um conjunto ar
denado de nuvens, oceanos, vegetação e solos. O fato de a humanidade ser incapaz de agir conforme essa ordenação natural'
está alterando fundamentalmente os sistemas planetários.
Muitas dessas alterações acarretam ameaças a vida. Esta reali'
dade nova, da qual não há corno fugir, tem de ser reconhecida e
enfrentada".''
A comissão nao se ateve

aos aspectos ecológicos da crise. Fo

ram abordados os problemas relativos' a população e recursos hu
manos, segurança,

alimentos, recursos para o desenvolvimento,

energia, indústria i desafio urbano, administração de áreas comuns, paz, segurança~ desenvolvimento e meio ambiente e, pro postas para um-novo marco institucuional e legal.

,,
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o

entendimento

como espécie

do conceito
de marco

fícil equilíbrio
missão

de desenvolvimento

de referência

das relações

e da.Assembléia

sustentável,

consensual

de forças

dentro

no interior

Geral das Nações

Unidas,

do d~

da Co -

também

foi

explicitado.

"0 desenvolvimento
sidades

do presente

gerações

futuras

Ele comtém

dois

. o conceito
senciais

é aquele que atende às nece~

sustentável

sem comprometera

atenderem

possibilidade

a suas próprias

de as

I

necessidades.

conceitos-chaves:

de "necessidades",

dos pobres

do mundo,

sobretudo
que devem

as necessidades

receber

e~

a máxima pri~

ridade;
. a noçao

das limitações

ganização'
atender

social

que o estágio

impõe ao meio ambiepte,

às riecessidades presentes

No fundamental, o documento
do forças

desde

'te Humano,
aprovou

(un autre
ração

citar,

Internacional,

Fundação

de Kairobi,

lorque

de Estocolmo

Alguns

em especial

também

da ONU e que

vem defendendo

(TANAMES,

e a Coope-

da Asserr~léia G~
de 1975, oda

e o Plano. de Ação
do 109 aniversá

-

83)

os defensores
posições

daí

Dag Harnmarsvô Ld

em março

de 1982, por ocasião

rio da Conferência

mento",

o relatório

por ocasião

em Nova

o Ambien

Hurnano, . A partir

de 1977 e a Declaração

de março

cientistas,

sobre

sobre o Desenvolvimento

elaborado

Unidas

Bariloche

de Estocolmo,

entre outros,

de

uma linha que vem ganha~

sobre o Ambiente

developpement)

ral das Nações

impedindo-o

em 1972, sob os auspícios

a Declaração

e da or

e futuras".

reforça

a Conferência

realizada

poderíamos

da Tecnologia

do "Ecodesenvo!

semelhantes

quanto

as
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,
relações
Ignacy

entre

desenvolvimento

Sachs e os pesquisadores

nal de Recherche
Escola

Altos

América

Estudos

Latina

pesquisadores

Regional

para a América

contexto

distinto,

plano

das relações

perc~pçao

ção

expressando

das politicas

(perestroika)

para atividades

o

de unificação

processo

questões

extremanente

a quienes

no tienem

liticas

de desarrolo

,

los pueblos
(Eckholn,

os homens

Henrique

Leff

(Oficina

qualitativade forças no

~ a natureza,
a partir

quanto

da implan~

(Glasnot) e de reestrutura
Governo

de cooperação
da Comunidade

necessária

Gorbachow.

estão

muito

rollS

internacional.
Européia

reforça

para o enfrentamento

global.

de Ia tierra

que interesarse

AI fin y aI cabo,

y Ia tierra

refleja

esta
das

y sus re

en laspo-

Ia relacion

sus relaciones

entre

87).

uma "reconversão",

das pessaos,

ções pÚblicas

el futuro

más alternativa

IN: Myers,

Ocorre, portanto,
relação

na

fruto tanto da mudança de

internacionais

preocupe

cursos,

s í.?

e

ambientais.

"Aquellos

entre

,

internacionais

politicas

da

do PNUMA.

e, n6 entanto,

de dist~nção

receptivas

tendência,

e Carib~)

na URSS, pelo

Hoje as lideranças

Sunkel,

uma nova correlação

entre

das relações

de Paris)

ILPES e da ORPALC

internacionais,

das relações

da distenção
tação

da CEPAL,

em que ele se insere

mente

(Centro .Internaci~

Sociais

de· Osvaldo

Latina

é o caso de

et le Développement

em Ciências

os Trabalhos

ambiente,

do.CIRED

sur Environnment

e outros

o

e meio

dos movimentos

com a questão

um salto qualitativo, na
sociais

arnbiental.

e das institui-
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A problemática
blica

ambiental

e torna-se

da parte

uma reorientação
delas

ou seja,

do movimento

significa

exigências

passada,

públicas

surgiram

tanto

suas esferas

equilíbrio

Públi

-

setoriais
a reproposição

internas

as demandas

de

(necessida-

sociais),
para

estatais

da Conferência

quanto

as

o financiamento

Gradativamente

as políticas

ecológicas

nas

e de ação. A compatibilização

de desenvolvimento
passa

agências

a partir

financeiras

a incorporar

ambiental

de "minoria',

políticas

inúmeras

dos movimentos

de planejamento

dos interesses

para

este momento p~

ou até mesma

às demandas

de desenvolvimento.

passam

~ questão

as Instituiç6es

ambiente,

particularmente

e pressão

"ligadas

de desenvolvimento.

de instituiç6es

de projet6~

com todas

de ação, o que

com as demais

estatal

atendendo

des nacionais

de meio

e cooperação)

ambiente,

Estocolmo,

pu -

e das milharesde

com a perspectiva

Com relação

estatais

a política

a década

de meio

E'st.a

romper

sair do guesto.

~maior prioridade

Desde

Não Governamentais)

uma nova relação

de toda

de maioria

ecológico

nas suas estratégias

cas, as agências
picia

junto à opinião

decorrentes.

ONG's' (organizaç6es

muitas

espaços

cada vez mais questão

as consequências

19to exige

ganha

econSmico

e social,

a ser um dos grandes

com o

desafios

do

do moderno.

A maioria

destas

ter setorial,
retivas

agências,

procurando

em relação

no entanto,

assumiram

o desenvolvimento

às "externalidad€;s"

cas setoriais

(agricultura,

de, educação,

ciência

o modelo

etc.)

vigente.

cor-

do pro -

das demais

desenvolvimento

e tecnologia

de desenvolvimento

de medidas

ambientais

cesso produtivo', de maneiradesvinvulada

um cara -

polít~

industriaL

saú

e, sem questionar

J
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E~sa estrutura nao somente impediu a necessãria articulaç~o
hor í.zo'nt.a I da dimensão, como conduziu a 'sua rna.r
q na Lí.z aç áo
í

no contexto geral das políticas públicas, passando a cum
prir uma função merante fiscalizadora das ações públicas ou
privadas.

o caso brasileiro confirma esta tendência geral ..O Governo
brasileiro, que defendeu na conferencia de Estocolmo a tese
"poluir é desenvolver", e que nesta época publica anúncios
em periódicos internacionais como o "LE MONDE" convidando as
indústrias do 19 mundo para virem poluir no Brasil, criou
um 1973 a SEMA - Secretaria Especial do Meio Ambiente

para

atender fundamentalmente a pressao internacional.

O 11 P.N.D.

(Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico

e

Social) elaborado em 1974 para o período de 1975 - 1979, in
c.luiuum capítulo (nono) sobre "Desenvolvimento Urbano, Co~
trole de Poluição e Preservação de Meio Ambiente", incorporando as preocupações ambientais à lógica desenvolvimentista predominante e orientando a constituição de agências

de

meio ambiente ao nível dos estados, dando origem a inúmeras
agências, bem como, a reestruturação de outras já existen teso

~ neste contexto, que se criou em 1975 a FATMA - Fundaç~o de
Amparo à Tecnol'ogiae ao Meio Ambiente - como órgão execu tor da política de meio ambiente do Estado de Santa Catarina

09

o

~rabalho

projeto
Política

aqui apresentado

e urna versao

de Tese de Mestrado. j~nt6

preliminar

do meu

ao Curso de ~ociologia

da UFSC.

_.-_.

---- -.-

---

- --

-
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II - ESTADO

NQ que
o

E MEIO AMBIENTE

se refere

meio

as relações

amb í.errt
e , existe

o Estado

A política

ambiental

acumulação

e ao mesmo

desempenha

ce à degradação

(DUPUY,

um papel

tempo cumpre

o Estado

Capitalista

e

uma acomodação' dos constrangimen

à lógica do sistema

tos ambientais

ao apresentar

entre

80).

do valor

do ambiente

físico

o orçamento

do Estado,

~

a

subsidiário

uma função

como defensor

-

legitimadora
do trabalho fa

e do trabalho

(OFFE, 84 e

POULANTZAS, 85) .

O' CONNOR

divide

de capital
ria mais

e gastos

voltada

sociais

entre:

de produção,

para cobrir

os custos

gastos

esta última

socí.aí,s
catego

do desenvolvimento.

capitalista.

Ao analisar

,--

as despesas

sociais

do militarista-presidenciário,
to das condições
trole

interferência
capital,
tivos

-

ção de Trabalho;

o

ao criar

crescimento

luição

popular,

decorrente

lado, a ação

e desenvolver

para

favorecidos

ao lado do crescimento
criaram,

por um lado, a
licrativado

as bases

para

de deteriora

integradora

uma indústria

estatais

na forma de empréstimos

ções de impostos,
pressao

e por outro

acumulação

de con-

ou _esca ssez __
§'?~__i_n~Ul!l0~
p!,o<?-~

trabalhista

dos subsídios

do Esta-

gastos

distintos:

na própria

sej a pela degradação

ou pela pressao

sistema,

e os crescentes

em dois níveis

da poluição

dentro

O' CONNOR,. situa o agravamen

ambientais,

e preservação

de produção

do

anti-poluição.

o controle
anuais

da po-

e isen

da legislação
o surgimento

de

e da
um

11

"complexo
tante

poluição-industrial",

generosos.

trabalho

O' CONNOR,

"The Making

agora,

os

militares

a indGstria

lucros

preparados,
dores

do controle

amaciados

das fábricas,

Complex"

por especiais

E por dinheiro

"educa:-

especialmente
dos níveis

insenções

polu~

tarifárias

a rodo para as P&D

dos próprios

tem,

legislação.

em mercados

por leis de controle

sa e Desenvolvimento)

diz,

da polui~ão

ao êxito, pela

bas -

que em seu

e os conglomerados

serão colhidos

compradores.

ção".

cita Martin' Gellen,

a sorte ser conduzida

Generosos

potenciais

of Pollution-Control

"Como os fornecedores
tionalmanpower"

com lucros

controladores

para

(Pesqui-

de polui

-

(in:O'CONNOR,77).

Em relação

a essa natureza

tal MICHEL

BOSQUET

à integração
pacitalismoe

trabalho

refere-se

a Duas Ecologias:

dos constrangimentos

a sociedade

nunca

e o espaço

que os seus produtos

Uma voltada

à lógica do ca

ecológicos

por exemplo,

a melhor
vital

asrela~

na esfera

das distintas

equilí

a utilidade

real

A sua preocup~

de valores

(BOSQUET,

que tornem o

de proteger

das pessoas,

duas ecologias

do, e mais concretamente
diada pela relação

maneira

o máximo

mais baixo custo monetário"

entre essas

métodos

têm para a coletividade.

çao é antes ~orno produzir

aIT~ien-

e a natureza.

investiga,

mais agradável,

brios naturais

A,tensão

da questão

outra que seja capaz de transformar

entre o homem,

"A empresa

contraditória

de mercado

ao

76).

aparece

ao nível

das políticas

forças

sociais

ao Est~

pGblicas, m~
interessada&
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Opomo-nos

dessa maneira

que o conceb~

a urna concepçao

corno mero

reflexo

mecanicista

dos interesses

do Estado,

das classes

do

minantes.

liAconfiguração
a organização
(exército,

precisa

do conjunto

deste ou daquele

justiça,

da relação

mas igualmente

de relações

populares,
classes

Nesta

aparelho

administração,

dem não apenas

logo da função

dominadas"

entre

que eles dev~m

conflituosa

da política

lação atingida

pelos

de contaminação

Essa

situação

derarmos

a autonomia

do mas a independência

o

dos tecnocratas

tende a adquirir

si

relativa

(MARTINS,

"entr0F;ia" ao nível
estanquização

no contexto
crise

da pop~

ambiental,

das agências

uma maior
relativa

do

estatais

complexidade
do Estado

das diversas

de competência

do planejamento
das agências

ao desenvolvimento

ter-institucional

do Esta-

do poluidor,

se consi

como um to-

instituições

de modo

seto

(GUIMARÃES,

setoriais,

de políticas
86).

a agravar

e da ação governamental.

da ~reconversãori da ação do Estado

global,

~ das

85).

que gera uma superposição

extrema

diante

etC.

nao apenas

ri'ais entre

este e as massas

Ambiental

e as forças

do meio ambiente,

do poder,

~5).

os interesses

IIcomplexo industrial",

etc) depe~

no bloco

exercer

do perfilam-se

efeitos

concreto

igreja,

interna

de forças

de Estado

de Estado

escola,

de forças

(POULANTZAS,

determinação

dos aparelhos

têm levado

a
A

hoje,

em relação
de integração

a
in
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Em algumas

agências

ge até mesmo
lisado

esta estanquização

suas instâncias

interiores.

da gestão

atin

~ o caso da FEE~

ana

por P.M. de Carvalho.

110principal

problema

da FEDiA

bas ou os específicos
fiscalização.

- tem sido o de falta
nao

de gerenciamento

A questão

lítica de controle
lítica

na esfera

central

da poluição

ambientall1 (CARVALHO,

de ver-

do licenciamento

e

é que nunca foi adotada
industrial

articulada

da

uma p~

a uma po-

87).

Da mesma

forma Pedro

Jacobi

em l1Movimentos Sociais

Públicas

ao analizar

o caso da SABESP,

relativa

no modo de operar

detecta

os seus processos

e políticas

essa autonomia

de tomada

de deci

sao.
"Verifica-se

que os mecanismos

cos para responder
pelo contr~rio,

às demandas

entram

utilizados

pelos

órgãos

não são homogêneos,

em contradição

entre

públi

mais,

-

muito

si, em gerall1.

(JACOBI, 89)
A an~lise

da possibilidade

fragment~riade
efeitos

de mudanças

implementação

de regulação

das políticas

dos diferentes

dos exige ainda um estudo

dentro

desta

públicas,

interesses

das relações

entre

estrutura

sociais

e

dos
envolv~

administração

e

política.
Ou seja, exige um estudo
des de policy

m~king

do fenômeno

burocr~tico

(REIS, 89, SANTOS,

87).

nas ativida

-
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SISTEMA

No Brasil,
SEMA

NACIONAL

embora

o órgão

(Secr~taria

criado

DE MEIO AMBIENTE

Especial

em 1973 como órgão

do Interior,
Sistema

setorial

vinculado

sancionada

de Meio Ambiente

horizontal

(com as esferas

(SISNAMA),

nistração

pública

estaduais

e com a sociedade

O SISNAMA

foi estruturado

(Conselho

Nacional

Especial

promover,

e avaliar

.·Nacional do Meio Ambiente:
integrantes

da administraçao

que possuam

interação

seccionais:

os orgaos

gestão

-

ambiental;

-

buscando

um

a ar

da admi~-

superior:

o CONAMA

com a função

de assi~

de diretrizes
central:

- SE~A, à qual

de

a Se-

competia

a ilnplernentação·da Política

órgãos· setoi::iais: demais
pública

federal,com

com a problem~tica
ou entidades

e orgaos

criou

e municipais

na formulação

do Meio Ambiente

disciplinar

ao Ministério

setoriai~

?olí tica ~~acional do Meio Ambiente i um órgão
cretaria

sido

politicas

ambiente),

da República

tenha

civil).

em um órgão

de Meio

ambiental

em 31/0Sj81

(entre as diversas

e vertical

tir o Presidente

da política

ao Meio Ambiente),

a Lei n9 6.938

Nacional

ticulação

executivo

locais:

atividades

e ambiental;

estaduais
orgãos

órgãos

órgãos

encarregados

municipais

de

da
meio

ambiente.

Apesar

de todas as limitações,

apresentou

resultados

dada pelos diversos

~ositivos,
governos.

essa estruturação
apesar

da baixa

sistêroica
prioridade
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A partir

de junho de 1990, no entanto,

terou a estruturação
a ser o Cons~lho
vo o CONAMAi
Presidência
tidades

do sistema,

de Governo;

da República;

da administração

os órgãos

estaduais;

onde o órgão

o 6raão

a Secretaria

os órgãos
pública

e 6rgãos

al-

passa

~ deliberati

de Meio Ambienteda

seccionais:

federal

locais:

federal

superior

c6nsultivo

<

o órgão central

o governo

orgaos

ou e~

direta

e indireta

e

entidades

municipais

de

meio ambiente.

Com estas
Ambiente),

alterações,

a ABEMA

bem como entidades

IDillllfestado
preocupações

~6r~ão

superior"

executiva

a extrema

para o Conselho

centralização
da passagem

de Governo

esta o cargo da Secretaria

de Meio

ambientalista

em decorrência

cos da pre.sidência da República

r

Brasileira

do movimento

quanto

tema e da sua militarização

(Associação

cuja

de Assuntos

(extinto

SNI).

tem

do Sis
do

secretaria
Estratégi

16

IV - ESTRUTURA INSTITUCIONAL

DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO

DE SANTA CATARINA

A,FATMA, órgão encarregado da gestão dos recursos e do controle 'da poluiçã~, no Estado de Santa Catarina, é uma entidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Gover
namental n9 662/SC, de 30/07/75.

Entresuas atribuições, destacamos:
. promover o desenvolvimento de tecnologias ambientais e exe
cutar o projeto específico de defesa e preservaçáo do meio
.amb í.errt e r

. promover a integração da açao estadual com as açoes

dos

Governos Federal e Municipal, através de seus organismos es
pecializados, nas questões pertinen~es ao meio ambientei
proceder, a pedido dos interessados ou por iniciativa própria, à análise das potencialidades dos recursos naturais
existentes no Estado de Santa Catarinai
". promov~r a execução de programas de fixação de barras, "de
irrigação,

de drenagem, de regularização e retificação~

vazões, de aproveitamento dos recursos florestais, de re florestamento, de criação de reservas florestais e

seu

aproveitamento para recreaçao;
. proceder o levantamento dos recursos naturais existentes e
a realização dos estudos necessários à expansão, dinamização e intensificação produtiva dos recursos naturais;
• manter convênios específicos para atuar, no campo educacio"
nal, como centro de estágio para formação, treinamento

e

aperfeiçoamento de especialistas em tecnologia ambiental e

r

meio ambiente
ria rural,

como também

construção

to, abastecimento

nas áreas

civil,

obras

de ecologia,
de irrigação,

-

saenamen-

e reflorestamento;

'celebrar corrtrat.os , acordos,
sos ou protocolos
vadas

17
engenha

inclusive

aj ustes

com pessoas
estrangeiras,

de cornprorru s

e termos

e entidades

públicas

ou pri-

respeitadas

a legislação

em

vigor;
avaliar

e controlar

executar

medidas

Inicialmente

Urbano

Ambiental

de 15/10/80,

05/06/81,

atribui

Controle

e do Meio

do Estado

regulamentada

~ no entanto,

de 01/07/83,

cia Ambiental,

os agentes

Ambiente

à Secretaria

(SEDUMA) .

Decreto

de órgão

somente

à Fiscalização

Lei

n9

n9 14.250

de

executivo

através

adquiri

e

do Gabinete

de Santa Catarina,

que a FATMA

indispensável

de Tecnologia

em 1987,

pelo

a

minimização.

em 1979 a controle

à FATMA às funções

Ambiental.

·n9 19.642,

Secretaria

(GAPLAN) e finalmente,

do Desenvolvimento

.A Leq í.s Laçâo

a então

(SETMA), passou

do Planejamento

influenciando

para o seu equacionamentoe

subordinada

Meio Ambiente

5.793,

a poluição,

do

do Decreto

o Poder

de Polí~

e ao Controle

AK.

b~ental.

A partir

de 1983, com

(uma Instituição
Fundacional),

regida

pôde

o Poder de Polícia
pelo Direito

implantar

Ambiental,

Privado,

urn Sistema

a FATMA

de estrutura

de Licenciamento

Arn-

biental.

A escolha
rátermais
Estrutura
um novo

do ano

de 1983, para

aprofundado),

deve-se

início

a consolidação

Normativa-Organizacional,bem
período

do Governo.

---------

desta pesquisa

como,

(em ca

inicial

da

ao início

de

18
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A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE SANTA CATARINA

Divido

para melhor visualisação os pr.obiemas ambientais

do

eitado nos seguintes blocos:
1

DESMATAMENTO - Santa Catarina possui uma cobertura Flores
tal originária correspondente a 80% dos seus 95.985 Km2.
Atualmente,

restam menos de 10% de cobertura florestal

nativa, Essa situação constitui um sério programa em ter
mos de preservação
duz seriss~

tanto de flora como de fauna, e

reflexos a economia do Estado, além

prQ
dos

constrangimentos gerados pelas constalltes inundações

e

estiagens.

2 - EROSÃO - o mal uso agropecuário do solo tem provocado

a

perda de mais de doze milhões de toneladas de solo fér
ti.l por ano.

3 - POLUIÇÃO ATMOSF~RICA - em algumas áreas do Estado a concentração de atividades minerais e urbano-industriais tem
produzido situação extremamente criticas, como na região
carbonifera situada no Sul do Estado, onde tem ocorridoo
fenômeno da "chuva ácida".

4 - OCUPAÇÃO URBANA DESORDENADA - a população do Estado

de

Santa Catarina, situa-se hoje em torno de 4,5 milhões de
habitantes, dos quais mais de 70% vivem em zonas urbanas.
Esse proce~so de urbanização ocorreu de maneira extremamente acelerada, o que provocou diversos problemas affibi~
tais. A população urbana do Estado de Santa Catarina prQ
duz diariamente 2.868 toneladas de lixo.

I~
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5-

POLUIÇÃO

DOS RECURSOS

Estado
áreas
ÂREA

.estão classificados

h Ld rí.co s dos

- os recursos

em termos

de contaminação

por

críticas:
CRITICA

Tubarão

lação

I - REGIÃO

Sul, ê constituída

atual

estimada

ReSião,

problemas

em 618.700

,

n9 85.206

transporte

da Região

vos de grande
de controle

149 ÁREA

de 25/09/80

apontam

CRITICA

dos

beneficia

-

mineral.

efetuados

nas Bacias

dados quantitativos

importância

NACIO-

em decorrência

pela extração,

e usos do carvão

e levantamentos

com popu-

habitantes.

como

arnbientais causados

Os estudos
ficas

(Bacias dos Rios Araranguá

por 33 municípios,

foi enquadrada

NAL pelo Decreto

mento,

SUL

e Urussanga).

A Região

Esta

HIDRICOS

Hidrogr~

e qualitati-

para o planejamento

das

açoes

arnbiental, a saber:

• comprometimento
de e usos

da rede hidrográfica,

em aproximadamente

cipalmente

nos municípios

va Veneza,

Maracajá

quanto

a qualid~

1/3 de sua extenção,

pri~

de CriciÚIDa, Siderópolis,

No

e Araranguái

valores

de pH entre

levados

teore~

2 e 3 unidades,

de acidez

e sulfato

o que representa
de ferro,

e

em vários

riosi
• assoreamento

de grande

sado pela deposição
rejeitos,
tuando

de finos e ultrafinos

bem corno por material

a turbidez

mentáveisi

parte da rede hidrográfica,

xistoso

e as concent~aç6es

cau

de carvão

e

e argilas,acen

de sólidos

sedi -

20

as águas

sulfurosas

retamente,

das minas

processos

de galeria

piritosos,

fre para as águas

o impacto

Mirim,

ocasionando

sérios

e consequente

do cerca

de 20.000

de enxodos

às ativida

de mineração,

de Santo Antônio,

danos de ordem

diminuição

famílias

-

vem.

Imaruí

sócio

econômi

dos ecossistemas

de pescado,

que sobrevivem

e

~

atingin-

nesta

~ã~

da pesca;

de subsidência

sao comuns

pl~

a "morte"

prejurzos

das condições

quáticos

• fenômenos

causando

sérios

lagunar

a alteração

exclusivamente

de drenagem

combinações

das atividades

o complexo

ca devido

dos

e industriais;

decorrente

afetando

as águas

superficiais

des agropastoris

e de céu aberto,

carreando

e, consequentemente

direta e indi

do 'carvão e dós depósitos

poluem

e de infiltração,

rios

procedentes,

de beneficiamento

de rejeitos
vial

e ácidas

em todos

(abertura-e

os municíp~os_

fendas

no solo)

que exploram

o car-

vao mineral).

ÁREA

CRITICA

ra, Tubarão
A população
e Cubatão
pios,

lançado

NORTE

(Bacias dos Rios Cachoei-

e Itapocú)
atual

estimada

'é de 500.000

enquanto

te líquido

grande

11 - REGIÃO

da Bacias

hab.,

dos Rios Cachoeira

distribuída

em 4 municí

que o equi valen_te populacional

industrial

na Bacia,
quantidade

das empresas

é de cerca
de metais

ali instaladas,

de 150.000
pesados

do efluen-

hab.,

além

e cianetos.

de

21
s:
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.A Bacia Hidrogr~fica do Rio Cachoeira, com &rea de 84km~
ao atravessar a cidade de Joinville; para desaguar

na

Baía de Babitonga, importante complexo hidrico sócio-ec~
noIDico, paisagístico e ecológico, recebe grande quantid~
de'de despejos industriais provenientes da atividades tex
til, pricipalmente.
Estes lançamentos estão determinando a morte grada tiva do
Rio, chegando em determinados pontos, a níveis de OD (oxi
gênio dissolvido) igual a zero.
A Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, que também deságua
na Baía de Babitonga, possui área oito.vezes superior
'do Rio Cachoeira e, recebe significativa quantidade
metais pesados,

a
de

(cerca de 450 ton/ano) e cianetos, oriu~

dos dos despejos das industrias com tratamento galvano~~
técnico.

o

equivalente populacional do efluentes líquido indus~_~

trial das empresas lançado na Bacia Hidrográfica do Rio
Itapocú, é de aproveitamento 200.000 hab., enquanto
a população

estimada é de 250.000 hab., distribuída

que
em

5 sedes municipais.

ÁREA CRITICA 111 - REGIÃO DO VALE DO RIO ITAJAI-AÇO
A Bacia do Rio Itajaí-açú -é conhecida nacionalmente pela sua importância

econômica, pela cqlonização germâni-

ca e pelas cheias com as aguas atingindo em determinados
pontos, níveis de 13 a 14 metros acima do nível normal ,
causando sérios prejuízos à economia regional.
A abundância de recursos naturais existentes proporcion~
raro

um rápido desenvolvimento da Região.
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Hoje esta Bacia que
abrange

áreas

estimada

ocupa

de 45 municípios

de 810.000

hab.,

e ribeirões

por elevadas

que compoem

cargas

quivalente

populacional

quantidade

de co~antes

ÂREAS

com centros

urbanos

atual

intensamen

de Blumenau,

Brusque,

esta Bacia,

são atin-

e Rio do Sul.

Or riachos
gidos

com' uma população

como é o caso

te industrializados,
Itajaí

16% da área de Santa Catarina,

CRíTICAS

de matéria

orgânica,

de 1.034.000
oriundos

IV - REGIÃO

hab.,

e por grande

das indústrias

OESTE

com um e-

texteis.

',(Baciasdos Rios Chape-

có, Irani).
A população

estimada

é de aproximadamente
nicípios,

enquanto

ef1uente
cerca
Vale

líquido

contram

ARRAs

em 44 mu-

populacional
12 empresas

que é na Região'Oeste
de animais

de Santa Catarina,

uma carga

de 12.000.000

CRITICAS

distribuída

de apenas

estabelecimentos,

cos da Região

hab.,

e Iran~

do
e

de

habitantes.

40% da criação

de 60.000

dos Rios Chapecó

que o equivalente

salientar

ra) do Estado

de cerca

700.000

industrial

de 1.020.000
a pena

das Bacias

em que se e~

confinados

(suinocultu

distribuídos

que lançam

em

nos corpos

com um equivalente

cerca
hídri-

populacional

habitantes.

V - REGIÃO

DO PLk~ALTO

SERRANO

(Bacia

do

Rio Canoas).
A Região

dó Planalto

tria madereira,
grandes

Serrano

de papel

propriedades

se caracteriza

e celulose

rurais

pela indús

e pela existência

de criação

de gado bovino.

~
de

23

o

equivalente

-das

populacional

seis empresas

~ aproximadamente

:.enquanto que' a população
habitantes,

BACLA

o

distribuída

HIDROGRÁFICADO

cadastramento

do efluente

estimada

VALE

de fontes

empresáriais

do diariamente
aos esgostos
perior
Vale
do

ao produzido

85% do impacto

habitantes

i

~ de 550.000

DO RIO DO PEIXE
poluidoras

na area de influên-

demonstrou

cadastradas

de 1,2 milhões

área critica

1987.

da Região

que 75% das ati

são poluidoras,

aos rios uma carga orgânica

salientar,

vidades

280.000

industrial

em 13 sedes municipais.

cia da Bacia do Rio do Peixe
vidades

líquido

de habitantes,

pela população

lançan-

equivalente
seis vezes

su

local.

que o Rio do Peixe não mais é consideraem função
de poluição

de recuperação

de que houve uma r'eduç âo
industrial

ambiental

em função

desenvolvidas

_

de

das ati
desõe

24

CONCLUSÃO

O enfrentamento
larmente
cursos
mais

ambientais

do Estado,

particu-

ao que se refere a contaminação

industrial

dos re ~

hídricos,

mereceu

no último

período

um enfrentamento

sistemático.

Em algumas

Bacias,

Babitonga

como o Vale

atingiu-se

industrial,
mento

dos problemas

uma redução

através

ambiental

do Rio do Peixe e da Baía

de mais de 80% da poluição

da implantação

por bacias

de

de"programas

hidrográficas,

de gerencia-

cuja metodologia

propiciou:
1 - Racionalização
2 - Participação
3 - Artiçulação

Administrativa
Popular

Interinstitucional

A_ mesma

metodologia

Itapocú,

Canoas

A avaliação
desta

esta sendo estendida

dos Rios

e Negro.

sistemática

pesquisa.

as Bacias

destes

programas

é o objetivo

central

r- - -
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