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RESUMO 

 

 

 

LIMA, Jorge Luiz de. A atividade suinícola em Seara/SC e as distâncias marginais dos rios 

na legislação ambiental. 149 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 

2015.  

 

 

A atividade de suinocultura é uma das molas propulsoras da economia do Estado de Santa 

Catarina e do Brasil. Também esta atividade é geradora de resíduos em grande volume, o que 

pode causar impactos ao meio ambiente. Anteriormente à CRFB/88 a preocupação com o 

licenciamento ambiental e com os impactos causados ao meio ambiente não eram latentes na 

sociedade, mas havia um olhar voltado para a problemática dos regramentos ambientais. Neste 

sentido, o Estado de Santa Catarina fomentou esta atividade com planos de desenvolvimento 

regionais. No ano de 2003, o MPSC preocupado com a situação da falta de licenciamento 

ambiental de suinocultores propôs mediante estudo realizado pela EMBRAPA um TAC para 

regularização da atividade suinícola. Firmado o TAC a situação de uma gama de suinocultores 

foi regularizada, principalmente aqueles que estavam vinculados às agroindústrias, mas deixou 

de fora os que são independentes de quaisquer agroindústrias. Nesta gama, o município de 

Seara/SC tem aproximadamente 170 suinocultores nesta condição e que podem ter sua atividade 

criminalização por meio da Lei  9.605/98, já que suas propriedades não são passíveis de 

adequação. Entender este processo, pensar nos possíveis impactos sociais que poderão ser 

gerados e verificar a melhor forma de solução destes problemas é o desafio do poder público, e 

o foco deste estudo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Suinocultura. Município de Seara/SC. Meio Ambiente. Interesses 

Difusos. Direito de Propriedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

LIMA, Jorge Luiz de. The swine production in Seara/SC and the limit of distances of the 

rivers in environmental law. 149 f. Dissertation (Master in Physical Planning Environmental 

Development) - University of the State of Santa Catarina, Florianópolis, 2015.  

 

 

The activity of pork farming is one of the mainsprings of the State of Santa Catarina economy 

and Brazil. This activity also generates large volumes of waste, which can impact the 

environment. Prior to CRFB/88 concern for the environmental licensing and the impacts to the 

environment were not latent in society, but had one facing the problem of environmental 

specific regulations look. In this sense, the state of Santa Catarina has encouraged this activity 

with regional development plans. In 2003, the MPSC concerned about the situation of lack of 

environmental licensing of pork farmers proposed by EMBRAPA an study to sign a TAC for 

regularization of pork activity. Signed the TAC the situation of a range of pork farmers was 

regularized, especially those who were linked to agribusiness, but left out those which are 

independent of any agribusinesses. In this range, the city of Seara/SC has approximately 170 

pork farmers in this condition and may have their activity criminalization through Law 

9.605/98, since their properties are not subject to adjustment. Understand this process, think 

about the possible social impacts that may be generated and check the best way to solve these 

problems is the challenge of the government, and the focus of this study.  

 

 

KEYWORDS: Swine. City of Seara/SC. Environment. Diffuse Interests. Real Estate Law.  
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ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal 

ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AMAUC - Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense 

AMOC - Associação dos Municípios do Oeste Catarinense 

APP - Área de Preservação Permanente  

BESC - Banco do Estado de Santa Catarina 

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A  

CAR - Cadastro Ambiental Rural 

CIDASC - Companhia de Integrada de Desenvolvimento Agrícola em Santa Catarina 

CODESUL - Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CRFB/88 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

GTA - Guia de Transporte Animal 

LAO - Licença Ambiental de Operação 

MPSC - Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

OMM - Organização Meteorológica Mundial 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A 

PIB - Produto Interno Bruto 

PLAMEG - Plano de Metas Gerenciais 

RFB - Receita Federal do Brasil 

SISCOMEX - Sistema de Comércio Exterior 

TAC - Termo de Ajustamento de Condutas 

UBABEF - União Brasileira de Avicultura e Associação Brasileira da Indústria Produtora e 

Exportadora de Carne de Frango 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 17 

1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA ................................................................................. 17 

1.2  O PROBLEMA DE PARTIDA .................................................................................. 20 

1.3  OBJETIVOS DO ESTUDO ....................................................................................... 23 

1.4  JUSTIFICATIVA DA ANÁLISE .............................................................................. 23 

1.5  DEFINIÇÕES E CONCEITOS .................................................................................. 24 

1.6  ESTRUTURA DO ESTUDO ..................................................................................... 26 

2  OS ASPECTOS DA SUINOCULTURA EM SANTA CATARINA .................... 27 

2.1  FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA .......... 27 

2.2  A CRIAÇÃO DE AVES E SUÍNOS EM SANTA CATARINA .............................. 32 

2.3  A EXPANSÃO DE MERCADOS AOS PRODUTOS DE AVES E SUÍNOS ......... 34 

2.4  O MERCADO EXTERNO ........................................................................................ 37 

2.5  O IMPACTO FINANCEIRO DA ATIVIDADE SUINÍCOLA NO ORÇAMENTO 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA ................................................................... 40 

2.6  AS OSCILAÇÕES DO MERCADO DE SUÍNOS E A CRISE FINANCEIRA 

MUNDIAL DE 2008. TEORIAS ECONÔMICAS E OS CICLOS DE 

KONDRATIEFF ........................................................................................................ 42 

2.7  PERSPECTIVAS DE MERCADO E A ABERTURA DO MERCADO CHINÊS À 

CARNE SUÍNA. TEORIA DOS JOGOS DE JOHN NASH X TEORIA CLÁSSICA 

DE ADAM SMITH .................................................................................................... 45 

3  O CASO DOS SUINOCULTORES DO MUNICÍPIO DE SEARA/SC COM 

BASE NO ESTUDO DA EMPBRAPA E OS ASPECTOS LEGAIS .................. 49 

3.1  O CASO ..................................................................................................................... 49 

3.2  UM OLHAR CONSTITUCIONAL SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E 

SOBRE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL................................................................. 52 

3.3  PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ..................................................... 55 

3.4  MEIO AMBIENTE ENQUANTO INTERESSE DIFUSO ....................................... 57 

3.5  A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA............. 61 

3.6  O NOVO CÓDIGO FLORESTAL ............................................................................ 66 

3.7  DAS POSSÍVEIS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AOS SUINOCULTORES ... 72 

3.8  SANÇÕES CRIMINAIS IMPUTÁVEIS AOS SUINOCULTORES E 

CRIMINALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ................................................................... 76 

3.9  RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NORMAS COMO POSSÍVEL SOLUÇÃO 

PARA A SUINOCULTURA ..................................................................................... 79 

3.10  AS NUANCES DA LEGISLAÇÃO FRENTE AO TAC DA AMAUC ................... 81 

4  CONCLUSÃO .......................................................................................................... 83 

 REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 87 



 ANEXO A .................................................................................................................. 93 

 ANEXO B ................................................................................................................ 127 

 ANEXO C ................................................................................................................ 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O estudo busca apontar os aspectos ambientais da legislação vigente e identificar a 

situação das propriedades integradoras de suínos com base no TAC da AMAUC, enquanto 

atividade econômica de várias famílias, no município de Seara/SC. 

Com a identificação da situação de regularidade ou irregularidade das propriedades é 

possível diagnosticar a adequação perante a legislação ambiental e apontar as que, mesmo com 

o fomento financeiro e logístico do Estado de Santa Catarina, estão em situação vulnerável 

neste aspecto. O que acontece no município de abrangência do estudo também se reflete  na 

região dos municípios que compõem a AMAUC, todos do Estado de Santa Catarina.  Neste 

sentido a análise de fatores sociais, culturais e econômicos do município de Seara/SC e dos 

produtores de suínos, assim denominados produtores independentes, parceiros ou integrados, 

deve ser levada em consideração em decorrência de consequências jurídicas ou administrativas 

que possam inviabilizar a atividade de suinocultura por descumprimento da legislação. 

Em número não exato, mas aproximado de 170 produtores de suínos em Seara/SC, de 

um total de 555 identificados pela EMBRAPA na região da AMAUC encontram-se em situação 

de vulnerabilidade frente à legislação ambiental, e alguns já sofreram restrição de sua atividade 

suinícola, em decorrência de ações judiciais promovidas pelo MPSC, ainda que consolidados 

desde a década de 1980 nestas propriedades. 

Como fator geográfico, o município de Seara/SC localiza-se na Microrregião do Alto 

Uruguai, tendo como área total do município 312,54m², sendo aproximadamente 12 Km² em 

área urbana o restante na área rural, originando-se inicialmente em 1954, oriunda do município 

limítrofe de Concórdia/SC e distrito de Itá/SC, estando a 550m de altitude, onde sua população 

está em aproximadamente 17.000 pessoas. 

Em se tratando de formação socioespacial, necessário mencionar que na história do 

desenvolvimento do Brasil, em se tratando de século XX, a partir dos anos de 1930 e 1940, 

houve um grande avanço do processo de industrialização e massificação da atividade produtiva, 

com fundamental e interventivo papel do Estado na gestão desenvolvimentista. Poder-se-ia, 

sem qualquer sombra de dúvida, citar como fases de maior progresso nacional, a abrangida no 

governo de Getúlio Vargas em seu primeiro mandato, bem como do então presidente Juscelino 

Kubitschek. Esta “Era” de desenvolvimento continua também durante o período militar (entre 

1964-1984), entretanto, já ao final do regime militar, ingressando em certo processo de crise 

financeira.  
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Durante os períodos referenciados, algumas inovações legislativas ocorreram, com o 

fim específico de assegurar “direitos” àqueles que se encontravam em situação desigual. Neste 

sentido seria factível mencionar o advento da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei 5452/1943), lei que regula o Mercado de Capitais (Lei 4.728/1965), Código 

Eleitoral (Lei 4.737/1965) e como não se poderia deixar de citar, o Código Florestal (Lei 

4.771/1965), dentre outras que tratam de interesses de natureza difusa, o qual será objeto de 

definição. Todas as referidas leis possuem abrangência nacional, não relacionadas com aspectos 

meramente regionais. Ressalta-se, outrossim, que algumas destas legislações vieram sendo 

alteradas e adequadas ao longo do tempo, mas mantiveram sua essência. 

No Estado de Santa Catarina o processo desenvolvimentista também não foi diferente 

ao processo de desenvolvimento do país, e enquanto as forças econômicas nacionais se 

concentravam nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o Estado de Santa 

Catarina tinha um papel ainda coadjuvante neste cenário. 

Especificamente com enfoque no Estado de Santa Catarina, no período compreendido 

entre 1935 e 1937, o então governador Nereu de Oliveira Ramos já demonstrava para onde 

gostaria de conduzir a política desenvolvimentista do Estado de Santa Catarina, focando 

fortemente nos processos de saúde e educação, o que nas décadas seguintes refletiria em planos 

de desenvolvimento e industrialização do Estado. 

Com a ocupação do oeste catarinense e a fixação dos colonos após muita luta, trouxe 

com estes, culturas de seus países de origem, o que deu delineamento a determinadas regiões. 

Neste viés, também surgem as atividades de avicultura e suinocultura, que ganham importância 

em meados da década de 1970.  

Relata Piazza (1983, p. 695-696), a importância da atividade suinícola e de frango de 

corte, (assim transcrito): 

 

Uma das formas atuais da caracterização industrial de Santa Catarina é a indústria de 

abate e frigorificação de carnes., notadamente de suínos e aves, não só para o consumo 

interno nacional, mas principalmente, para exportação. Tal fenômeno é encontrado 

em todo Estado, ora com dominância de bovinos, nos campos de Lages e no litoral de 

Florianópolis, enquanto que as aves e suínos estão nas demais micro-regiões. 

Assim, em 1971, a exploração suinícola no Estado de Santa Catarina, constitui-se na 

principal fonte de renda para cerca de cinqüenta mil famílias e o abate de suínos, 

naquele ano, foi de, aproximadamente, um milhão e cem mil cabeças e os rebanhos 

do estado, de acordo com os órgãos de agricultura que estudam o assunto, têm um 

desfrute da ordem de 60%, o que o coloca como um dos melhores do país. A maior 

concentração destes rebanhos estão nas micro-regiões do vale do Rio do Peixe e do 

Oeste catarinense, que detém, hoje, mais de 60% do número total de cabeças. 
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O processo histórico traz à tona o entendimento global do ciclo sócio-econômico de um 

país ou região, ou seja, demonstra de maneira clara e concisa o porquê da existência de uma ou 

mais características locais e vice-versa. 

Também neste mesmo sentido, afirma Espíndola (2011, p. 381) o seguinte: 

 

Os anos 70 marcados pelo milagre econômico e os planos de desenvolvimento 

nacional (1º e 2º PND), configura-se para as agroindústrias catarinense e pequenos 

frigoríficos como o primeiro grande momento de reestruturação produtiva e 

econômica. 

 

Com a importância ressaltada, o Estado de Santa Catarina desenvolveu-se nestas 

culturas, tornando-se o Estado com as principais indústrias do setor de aves e suínos, com 

aproximadamente cinquenta por cento do total produzido voltado para o mercado interno e a 

outra metade para o mercado externo, tendo como principais clientes a comunidade européia, 

o continente asiático, incluindo-se neste o oriente médio. 

Neste prisma de perspectiva produtiva e de fonte de renda está inserida a região do 

município de Seara/SC, com seus contornos e delineamentos naturais, cortada pelos rios 

afluentes da Bacia do Rio Uruguai.  

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, conforme citado, muitas propriedades se 

consolidaram às margens dos rios, ainda que já existisse legislação proibindo, mas em grande 

parte fomentada pelos bancos estatais, tais como BESC (atualmente Banco do Brasil), BRDE, 

BADESC, dentre outros. 

Com o passar do tempo e a edição da Constituição de 1988, que teve previsão expressa 

em seu art. 225 da proteção ao meio ambiente às gerações atuais e futuras, uma criteriosa 

observação à atividade de suinocultura foi ganhando destaque, em decorrência do potencial 

poluidor. 

Ainda que, desde 1965 já existisse o Código Florestal, que protege as florestas e 

mananciais como um todo, apenas com o advento da Constituição de 1988 a fiscalização 

começou a ser mais efetiva. 

Não menos importante, fundamental destaque deve ser dados ao meio ambiente 

enquanto interesse difuso, assim entendido aquele indivisível, que atinge um grupo 

indeterminado ou indeterminável de pessoas, ligadas por uma situação de fato. 

Nesta esteira, o meio ambiente apresenta uma dicotomia entre o interesse público de 

proteção ambiental e o direito à propriedade de famílias instaladas em determinados locais 

anteriormente ao aumento da faixa marginal dos rios, assim consideradas como APP’s. 
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1.2 O PROBLEMA DE PARTIDA 

 

Pode a aplicação da legislação ambiental vigente criminalizar algumas famílias que 

vivem da suinocultura no município de Seara/SC ou inviabilizar a atividade para suas famílias? 

Na defesa destes interesses, torna-se preponderante ressaltar o papel de atuação do 

MPSC, visto ser esta uma de suas prerrogativas institucionais determinadas pela CRFB/88. 

O Estado de Santa Catarina no ano de 2009 edita o Código Ambiental do Estado de 

Santa Catarina, diferenciando-se do mencionado Código Florestal, cuja abrangência é nacional, 

conflitando limites marginais de rios e suas considerações para fins de determinação do que 

seja APP. 

Tal atitude cria uma celeuma nacional, inclusive com autuação do MPSC contra o 

Estado de Santa Catarina, por meio do ingresso de uma ADIN para discussão de dispositivos 

tidos por conflituosos. 

Importante voltar ao ponto fundamental que é lembrar que a referenciada região da 

AMAUC, e nesta inserida o município de Seara, SC, possui economia voltada para a atividade 

de aves e suínos, e que vive e se mantém fortemente destas culturas, seja por meio da geração 

de empregos diretos, seja por meio das oportunidades aos empreendedores indiretos. 

Neste processo de geração de oportunidades, o aspecto sócio-econômico poderá 

fortemente ser afetado se a atividade principal for atingida por um viés de entendimento que 

não é próprio de sua finalidade.  

Inviabilizada a atividade de suinocultura nestas propriedades em decorrência de um 

esquecimento da função social da propriedade, a ocupação territorial moderna poderá fazer com 

que o homem migre para as cidades, fenômeno este que vem acontecendo nas últimas três 

décadas, em decorrência de falta de apoio e subsídios à produção, trazendo como consequências 

nefastas uma maior concentração populacional das regiões metropolitanas, por vezes com um 

processo de favelização. Esta migração do campo para a cidade traz uma carga de problemas 

decorrentes da falta de planejamento e de possibilidades de receber dignamente tais pessoas, 

que nesta condição de migrantes se encontram. Nesta esteira de fatos determinantes do aumento 

populacional, encontram-se pessoas desassistidas e que não possuem condições de educação, 

ou sequer uma profissão regulamentada que as socorra em eventual necessidade de subsistência. 

Assim sendo é necessário pensarmos na solução do problema das propriedades que estão 

nas APP’s, através de sua função social e não meramente pelo aspecto legalista, para que a 

atividade não seja, nestas propriedades, inviabilizada ou criminalizada, vez que segundo 
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Trenneohl (2009, p. 198), condutas regulares podem em determinado momento sair desta 

condição, como é caso destas propriedades. 

O próprio texto do art. 60, da Lei 9.605/98, (Brasil, 2013, p. 438), aponta que se pode 

considerar crime a operação das propriedades em desacordo com a lei: 

 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 

do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, 

sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as 

normas legais e regulamentares pertinentes: 

 

 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

 

Não se está aqui a discutir se esta ou aquela conduta são contrárias ou não ao disposto 

em lei, que visa a defesa dos interesses difusos, mas está esta em conflito com a  função social 

da propriedade. 

De forma a introspectar a conduta que poderá vir a ser considerada como criminosa, o 

parceiro ou integrado tem observado que sua atividade está ficando à margem da lei, sem que 

o Estado de Santa Catarina tenha um plano orçamentário para adequação destas propriedades à 

lei. Lembra Andrade (2003, p. 79) que existe um desafio a ser transposto neste caso, que é o de 

aliar a teoria à prática de forma ininterrupta e sistêmica. 

Criminalizar tais condutas que tiveram por origem o fomento estatal poderia tirar do 

foco a função social da propriedade, e não seria sequer justo com aqueles que buscam apenas o 

sustento e desenvolvimento de sua região. 

Define Stoco (2003, p. 839), acerca da responsabilização ambiental que, “Quando se 

cogita do dano ecológico, tem-se em vista o problema da poluição ambiental, do impacto ao 

meio ambiente causado pela ação do homem”. 

Em Thomé (2013, p. 176) parece claro que estabelecer normas regulamentares e 

incriminadoras de condutas lesivas ao patrimônio coletivo, deve ser factível ao legislador 

ordinário, contudo quando isto acaba por se tornar instrumento de coação a determinada 

atividade é necessário que se repense ou avalie o processo holístico em que se está inserido. 

A garantia a um meio ambiente saudável deve transpor qualquer entendimento 

individual de condutas que possam levar a entendimento diverso daquele que não seja o do 

coletivo. Por sua vez, o coletivo deve atender os aspectos de atingimento de sua função social 

e econômica. 
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No início do século XX não se tinha noção de que tais expansões e desbravamento de 

fronteiras, seja para a colonização, seja para o desenvolvimento da atividade agrícola, poderiam 

gerar tamanho impacto ao meio ambiente. 

Assim sendo, nos dias atuais, o posicionamento de desenvolvimento a qualquer custo 

tem sido extirpado da sociedade, sob pena de inviabilizar a continuidade das gerações agrícolas. 

Destaca Belchior (2011, p. 133), o seguinte: 

 
A visão antropocêntrica tradicional dos recursos naturais visando ao lucro a qualquer 

preço deixou marcas inimagináveis no meio ambiente. Os recursos naturais não são 

fontes inesgotáveis, o que reforça a tese de que o ambiente sadio é condição para a 

vida em geral. É da colisão do crescimento econômico a todo custo com a utilização 

dos recursos naturais de forma irracional que acontecem inúmeros danos ao meio 

ambiente, colocando em risco a sobrevivência das espécies do planeta, inclusive a 

humana e a manutenção do equilíbrio ecológico. 

 

Este é o rumo em que a análise ambiental tem caminhado ao longo das duas últimas 

décadas, tendo como marco inicial as conferências internacionais, com especial destaque à Rio 

92 ou ECO 92 da ONU (Organização das Nações Unidas), apesar da prévia existência de 

protocolos internacionais de intenções anteriores, bem como resoluções por adesão deste 

mesmo órgão. 

Neste prisma mundial de intenções e visão global multidisciplinar está inserido o Brasil 

e mais especificamente o Estado de Santa Catarina. 

Num viés de planejamento espacial e gestão de recursos, encontram-se as bacias 

hidrográficas, com os aviltamentos humanos dos recursos hídricos e em especial os mananciais 

de abastecimento.  

Para Granziera (2006, p. 125), na defesa das águas, a grande maioria das atividades está 

diretamente ligada, em seu processo produtivo tradicional, ao fornecimento de água. A referida 

autora aponta o entendimento seguinte: 

 

O abastecimento urbano e rural, a irrigação, a piscicultura e a indústria consomem 

água, em maior ou menor quantidade, de acordo com as tecnologias utilizadas. É certo 

que os processos de produção industrial têm buscado tecnologias que permitam a 

reciclagem ou o reuso da água, quando não houver finalidade de consumo do recurso, 

como é o caso, por exemplo, do resfriamento das máquinas. 

 

 

As grandes indústrias de celulose, produção alimentícia, têxtil, dentre outras, estão 

instaladas nas regiões de rios e lagos, face à importância da água. 

No entendimento de Tundise et al. (2011, p. 177), o processo de falta de planejamento 

neste crescimento, no último século tem sacrificado os cursos d’água, lagos e rios, sendo este 
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último objeto da presente análise, onde as sociedades se instalaram e desenvolveram suas 

atividades, assim entendido: o monitoramento é o primeiro passo importante para a elaboração 

de um banco de dados confiável e adequado que possa ser útil ao planejamento e gerenciamento. 

Solucionar um problema de várias famílias por meio de um planejamento integrado, 

com foco à não proliferação da pobreza nas cidades, mantendo-se as atividades que são 

desenvolvidas no campo, e em específico a suinocultura é o desafio a ser vencido, repudiando-

se primeiramente apenas o trancamento da atividade por meio de ações judiciais, sem que o 

Estado nada faça. 

 A função do Estado é zelar pelo bem-estar de todos, indistintamente, dando condições 

de vida digna, para que cada pessoa possa desenvolver-se na busca pela dignidade. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Os objetivos deste estudo consistem na análise da atividade suinícola no município de 

Seara/SC sob o aspecto social, econômico, histórico e cultural, verificando as distâncias 

marginais especificados na legislação ambiental. 

Neste sentido busca evidenciar a importância da atividade suinícola no Estado de Santa 

Catarina e especificamente no município de Seara/SC, em fatores de renda e empregabilidade 

apontando que é uma das fontes de sustento, de uma gama de famílias da região. 

Visa distinguir os aspectos regionais da legislação ambiental – Código Florestal X Código 

Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, buscando abordar os aspectos socioeconômicos 

do município de Seara/SC e os impactos da inviabilidade da atividade suinícola. 

Para tanto se partiu de estudos realizados pela EMBRAPA que determinou os parâmetros 

da legislação vigente em matéria ambiental para ocupação de espaço, verificando a situação dos 

produtores suinícolas que possuem ou não capacidade de estar vinculados à atividade, 

ponderando e sopesando o viés da legislação regional e a nacional.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA ANÁLISE 

 

Muito vem sendo discutido pelos legisladores ordinários do Brasil, sobre a melhor 

legislação ambiental a estar vigente, com foco a atender de maneira integral todas as regiões do 

país, mas sem considerar aspectos regionais peculiares. Nesta esteira de estudos é importante 

conhecer o comportamento de cada povo e região em um país de dimensões continentais, como 

é o caso do Brasil, analisando os graus de impacto de atividades existentes, no que tange à 

aplicabilidade das leis. A falta de verificação do comportamento de atividades socioeconômicas 
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pode inclusive inviabilizar uma determinada atividade ou região, trazendo consequências 

diretas aos habitantes desta, bem como um processo migratório para outras regiões, alterando 

fatores sociais e econômicos, conforme lembra Dezan (2014, p. 25). 

Na apuração da vocação econômica e social do Estado de Santa Catarina, inexiste 

apenas uma atividade primordial que figure como fonte única de mantença e sustento 

econômico, visto ser o referido Estado pluriprodutivo.  

No diapasão de apurar os aspectos regionais das atividades produtivas e da legislação 

que regula as atividades, buscar-se-á analisar o município de Seara/SC, para verificar a 

atividade de suinocultura frente a uma atuação do Ministério Público visando impossibilitar a 

atividade em locais que conflitam com a legislação, e a inoperância de alguns segmentos do 

Estado em apontar soluções e destinar orçamento para a adequação de propriedades em 

desacordo com a legislação ambiental. 

A pretensão inicialmente aduzida é apurar os fins e os meios da função social da 

legislação ambiental, aplicada aos habitantes daquele município e seus impactos 

socioeconômicos. 

Neste norte, a preocupação com as populações envolvidas no objeto de estudo, tem o 

fim específico de encontrar os fins sociais da propriedade, frente ao interesse difuso. 

 

1.5 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

O presente trabalho possui basicamente por referenciais teóricos os conceitos de 

formação socioespacial, interesses difusos e suinocultura. 

Relativamente ao espaço e à formação socioespacial, impossível deixar de mencionar 

Santos (2008, p. 61), que aponta essencialmente espaço como um sistema de objetos e um 

sistema de ações. 

Também destaca Santos (2011, p. 96) que o território é definido da seguinte forma: 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 

chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato, o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influi. Quando se fala em território 

deve-se, pois, de logo entender que se está falando em território usado, utilizado por 

uma dada população. 
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Neste viés de ocupação espacial, buscar-se-á verificar os diversos aspectos da formação 

socioespacial da região que é o objeto de estudo, sendo o conceito de espaço abordado dentro 

da ocupação das bacias hidrográficas e os limites das margens dos rios. 

Ainda na formação socioespacial o aspecto econômico de desenvolvimento como um 

dos eixos temáticos deste referencial será abordado pelo olhar de Ignácio Rangel e Roberto 

Campos. 

Ao tratar de interesses difusos, os parâmetros serão os definidos por Mazzilli (2012), ao 

racionalizar o processo ambiental, através de políticas públicas que busquem uma teoria aliada 

à prática, sem que fique inviabilizado o processo de desenvolvimento, sendo fundamental para 

o estabelecimento de uma sociedade sustentável, com foco nas gerações que hão de advir. 

Nas assertivas do referido autor destaca-se: 

 

Há interesses difusos: a) tão abrangentes que chegam a coincidir com o interesse 

público (como o do meio ambiente como um todo); b) menos abrangentes que o 

interesse público, por dizerem respeito a um grupo disperso, mas que não chegam a 

confundir-se com o interesse geral da coletividade (como os consumidores de um 

produto); c) em conflito com o interesse da coletividade como um todo (como os 

interesses dos trabalhadores na indústria de tabaco); d) em conflito com o interesse do 

Estado, enquanto pessoa jurídica (como o interesse dos contribuintes); e) atinentes a 

grupos que mantêm conflitos entre si (interesses transindividuais reciprocamente 

conflitantes, com os dos que desfrutam do conforto dos aeroportos urbanos, ou da 

animação dos chamados trios elétricos carnavalescos, em oposição aos interesses dos 

que se sentem prejudicados pela correspondente poluição sonora). 

 

Na abordagem dos interesses difusos serão discutidas questões relativas à função social 

da propriedade como objeto específico de eixo temático, na visão de Leff (2006, p. 126): 

A racionalidade ambiental não é expressão de uma lógica (do mercado, da natureza) 

ou de uma lei (do valor, do equilíbrio ecológico); é a resultante de um conjunto de 

normas, interesses, valores, significações e ações que não se dão fora das leis da 

natureza e da sociedade, mas que não as imitam simplesmente. Trata-se de uma 

racionalidade conformada por processos sociais que ultrapassam suas atuais 

estruturas. 

 

Assim também como outro eixo determinante da pesquisa, a visão de Milaré (2009, p. 

333) será necessária no aspecto de limites e separação dos conflitos aparentes entre interesses 

difusos, com o entendimento seguinte: 

 

É de justiça reconhecer o caráter inovador para o País – e até mesmo pioneiro em 

relação a outros países – de um tal diploma. A partir de sua vigência, enriquecido que 

foi por posteriores regulamentações, são incontestáveis os benefícios ambientais 

auferidos; incalculável tem sido sua influência na definição de políticas públicas e na 

estruturação dos Sistemas de Gestão Ambiental. 
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Em razão da mencionada racionalidade, associada aos processos de proteção ambiental, 

conectada à preocupação com as famílias que desenvolvem a atividade de suinocultura, o 

presente referencial se propõe a verificar as variantes apresentadas e apontar a afetação das 

famílias, pela integral aplicabilidade da legislação. 

Como referencial teórico, a suinocultura será abordada enquanto atividade e fixação do 

homem ao campo, contudo demonstrando-se sua relevância ao Estado de Santa Catarina, por 

meio dos estudos de Espíndola (2011, p. 364), demonstrando-se o seguinte: 

 

A efetiva participação do Brasil na estrutura produtiva do agronegócio de carne de suíno e 

frango decorre do surgimento de grandes agroindústrias e cooperativas que não mediram 

esforços na busca de capacitações tecnológicas, estratégias sócio-espaciais capazes de 

transformarem-se em empresas mundiais. 

 

Focado nestes pontos específicos é que seguirá a busca na apuração das realidades, 

causas e consequências possíveis ao processo de condução da atividade suinícola. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

O estudo está disciplinado basicamente em três capítulos, e posterior conclusão e 

sugestões no tópico quatro, onde o primeiro apresenta os aspectos relevantes do Estado de Santa 

Catarina, tanto no aspecto espacial, como no aspecto econômico. 

Tais aspectos visam inserir o observador no contexto produtivo-econômico deste 

Estado, na medida em que, especialmente a integração suinícola remete ao planejamento 

orçamentário, constando da pauta catarinense, junto com a produção de aves no item de maior 

arrecadação. 

Já no segundo capítulo, as questões relativas ao meio ambiente, propriamente ditas, e 

aquelas relacionadas à função social da propriedade, em confronto com a legislação pura e 

simples são abordadas. 

Desta forma fica evidenciado que o legislador pátrio, na edição das leis, não se preocupa 

com aspectos regionais e geográficos especificamente, mas edita normas que visam 

indistintamente abranger o território nacional. 

Por derradeiro, no terceiro capítulo, a abordagem do problema do município de 

Seara/SC fica evidenciado, em se considerando a impossibilidade de alguns suinocultores 

realizarem adequação à lei, implicando o encerramento da atividade suinícola para alguns 

destes. 

A procura por soluções por meio do poder público deve ser o mote do planejamento da 

região, sempre em consonância e equilíbrio com os órgãos de fiscalização. 
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2 OS ASPECTOS DA SUINOCULTURA EM SANTA CATARINA 

 

2.1 FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

O Estado de Santa Catarina, desde sua colonização primária nos idos de 1500, fazendo 

parte do sistema feudal em capitanias hereditárias, formou-se a partir do litoral com a 

colonização portuguesa, por meio de terras doadas pelo Rei D. João III. D. João III explorava 

as terras americanas em conjunto com o reino a Espanha, onde as estas foram demarcadas e 

divididas através do Tratado de Tordesilhas, cujo marco está situado no município de Laguna 

(SC). 

A coroa portuguesa, especificamente ao território catarinense, concedia aos 

exploradores a possibilidade de que estes desfrutassem das benesses de determinado espaço do 

território, mediante o pagamento de tributos que iam desde animais vivos até as riquezas de 

metais, tais como ouro e prata. De fato as terras não pertenciam aos donatários das capitanias, 

mas estes figuravam como os governadores que conhecemos, contudo com um poder sem igual. 

As terras catarinenses eram remotas e estavam longe da sede da coroa portuguesa, 

considerando ainda que o rei de Portugal não estava instalado no Brasil, o que a acontecer 

apenas no século XVII. 

O Tratado de Tordesilhas possuía como parâmetro de demarcação o meridiano de 370 

léguas a oeste da ilha de Santo Antão no arquipélago de Cabo Verde e as ilhas Caraíbas. Assim, 

pertencia a Portugal todo o território a leste deste meridiano e à oeste estava adstrito ao reino 

da Espanha. Meramente como ponto ilustrativo o tratado foi firmado em 1494, já trazendo a 

esta porção do território brasileiro relevância por passar a interseção demarcatória de terras. 

Como então atribuir o descobrimento do Brasil ao ano de 1500, se em 1494 já se dividiam as 

terras a leste e oeste de determinado meridiano?  Na verdade, quando Portugal e Espanha 

firmam tal tratado, este está consolidado nas informações trazidas por Cristóvão Colombo, 

descobridor da América, fato este ocorrido antes mesmo do descobrimento do Brasil. 

As primeiras ocupações do Estado de Santa Catarina iniciam-se em 1541 com a 

expedição de Alváro Nuñes Cabeza de Vaca, conforme documentos históricos (PIAZZA, 1983, 

p. 83), onde ficam instalados na Ilha de Santa Catarina em torno de 140 homens, assim 

considerados como desertores, os quais constituíram um pequeno povoamento juntamente com 

as mulheres indígenas que habitavam o território. Neste sentido, percebe-se que 

primordialmente o território era formado e povoado por indígenas e a posteriori por 

navegadores. 
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Importante lembrarmos que anteriormente a 1541 já existiam portugueses e espanhóis 

vivendo no litoral catarinense, porém, este viventes eram desertores ou náufragos. 

Tem-se desde esta época a primeira forma de miscigenação ocorrida entre brancos e 

indígenas no território catarinense, o que trará certo reflexo à colonização das demais regiões 

altiplanas do Estado. 

Com as primeiras povoações primitivas, com o marco do Tratado de Tordesilhas, o rei 

de Portugal, D. João III manda expedições para reconhecimento do território e divisão do Brasil 

em capitanias hereditárias. Na expedição territorial veio Pero Lopes de Souza que seria 

donatário desta capitania do Estado de Santa Catarina, que então se chamava Santo Amaro e 

Sant`Anna (PIAZZA, 1983, p. 89). 

Outro fator preponderante ao apontamento desta desagregação de terras é a intervenção 

do Brigadeiro José da Silva Paes em 1738, traduzido por Piazza (1983, p. 123) da seguinte 

maneira: 

 

Várias razões levaram, a Coroa Portuguesa a pensar na criação da Capitania da Ilha de Santa 

Catarina, concretizada na Provisão Régia de 11 de agosto de 1738, desincorporando os 

territórios da Ilha de Santa Catarina e o Continente do Rio Grande de São Pedro da jurisdição 

dos Capitães-Generais de São Paulo, passando-os à jurisdição do Rio de Janeiro. 

 

As razões são, principalmente, de ordem política, tendo-se em vista a recente fundação da 

Colônia do Sacramento (1680) e a consequente necessidade de dar-lhe cobertura militar-

estratégica, com a implementação de um sistema defensivo litorâneo, onde se incluía a Ilha 

de Santa Catarina e a barra do Rio Grande. 

 

Para a efetivação de tal intento viu-se a Coroa Portuguesa obrigada a comprar os herdeiros 

de Pero Lopes de Souza ás terras da Capitania de Santo Amaro das Terras de Sant`Ana. 

 

Complementarmente outras medidas de caráter política-administrativa deveriam, pois, ser 

efetuadas. 

 

No processo de construção histórica do Brasil e do Estado de Santa Catarina passa ao 

desenho parcial do que hoje é conhecido, porém acontece um verdadeiro limbo histórico do 

início das primeiras povoações até o século XVIII, com pequenas transcrições de momentos 

históricos importantes, sem grandes detalhamentos. 

O desenho atual do Estado de Santa Catarina naquilo que hoje é percebido, decorre do 

ato do Brigadeiro Silva Paes, contudo ainda tinha como fronteira oeste o atual município de 

Herval e Campos Novos, onde então, apenas em 1916 o caminho em direção aos limites atuais 

do estado são definidos. 

Parece factível observar que este período de lacuna na história de Santa Catarina 

também se confunde com a lacuna formada na análise histórica do Brasil. 
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Excetuando-se breves registros da ocupação do território catarinense em 1766 quando 

da formação e ocupação primária das ˝Campos de Lagens˝, que posteriormente transformou-se 

no município de Lages/SC não existem pormenores específicos neste período. 

Posteriormente, com os registros mais específicos no século referenciado, com viés de 

delimitação das fronteiras catarinenses, vale transcrever os primeiros registros da fronteira oeste 

catarinense. 

Relata Piazza (1983, p. 172) sobre a expansão interna do território catarinense em 

direção ao planalto norte catarinense o seguinte: 

 
E, chegou aos ̋ Campos de Lagens˝ a 22 de novembro de 1766, e, ali, naqueles terrenos 

˝admirável˝ passou os últimos anos de sua vida, pois, na sua povoação, faleceu a 28 

de setembro de 1783, ˝oprimido do estupor˝, e foi sepultado ˝dentro desta Igreja 

Matriz˝ ˝assima do arco ao pé dos degraus do Presbítero˝, e em testamento declara 

que do matrimônio ˝não teve filho algum˝. 

 

A chegada aos ˝campos de Lagens˝ não significa a data de fundação da povoação, 

porquanto antes dela se firmar em local conveniente teve que enfrentar alguns 

percalços. 

 

A relação primária de formação socioespacial do Estado de Santa Catarina é 

determinante à instalação dos imigrantes que ingressarão e auxiliarão no processo produtivo 

catarinense. 

Segundo Pereira (2011), estrategicamente os portugueses ocuparam o litoral catarinense 

e brasileiro, para então, em momento subsequente, quando passam no século XVIII a receber 

imigrantes oriundos de outros países da Europa, tais como Alemanha e Itália a enviá-los para o 

interior, quando então, por meio destes imigrantes passou a se desenvolver a atividade de 

suinocultura. 

O Estado de Santa Catarina caracteriza-se por uma formação multicultural e dotada de 

origens diversa, tendo como base de sua cultura regional e fundação as tribos indígenas do 

litoral e interior, sendo os xoclaines, kaigangues e tupi-guaranis, que fazem parte primordial 

dos primeiros contatos relatados pelos navegadores descobridores destas terras, ou que se 

encontravam a caminho da bacia do Rio do Prata. 

Com a chegada dos colonizadores europeus já em meados do século XVII e seu ingresso 

ao interior do estado de Santa Catarina, cada qual trouxe consigo, como forma de subsistência 

aquilo que tinham como cultura em seus países de origem. Estas origens demarcam a 

compreensão da forma e conteúdo de cada região e determinam o potencial de desenvolvimento 

caracterizado. 
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Os agrupamentos em colônias remontam a necessidade de se fechar que cada 

povoamento teve de dar, como forma de proteção dos desconhecidos, bem como pela indistinta 

comercialização que estas colônias faziam internamente em primeiro momento. 

Assim sendo, o sul do estado tinha na plantação de arroz, feijão, trigo e fumo uma forte 

marca trazida pelos imigrantes italianos, quer também se instalaram pelo alto e médio vale do 

Rio Itajaí-Açu, buscando apenas no início do século XIX os interiores mais longínquos das 

terras catarinenses. 

Os alemães por sua vez tinham na produção de bens e insumos de produção uma forte 

característica, com uma ideia de desenvolvimento bem mais ampla do que a trazida pelos 

italianos, na medida em que detinham maiores conhecimentos técnicos de engenharia para 

desbravar novas áreas, agindo fortemente na produção de tecidos, fosse no vale do Rio Itajaí-

Açu ou na região no norte catarinense, até o cume da Serra do Mar. 

Destaca Pereira (2011, p. 27) que: 

 

A diversificada pequena produção mercantil rural (produtos alimentares, tais como 

manteiga, banha, leite e queijo) e urbana (atividades de artesãos como ferreiros, 

marceneiros, tecelões, alfaiates e sapateiros) dos núcleos de colonização alemã, 

produz um excedente comercializado através do sistema colônia-venda, permitindo a 

aquisição de outras mercadorias e imprime um dinamismo que, ariculado às 

complexas relações sócio-econômicas inter e extra-regionais decorrentes da evolução 

do capitalismo no Brasil e no mundo, propicia o surgimento e a consolidação de um 

vigoroso parque industrial no sul do Brasil. 

 

Com muita clareza a autora está a tratar do sul do Brasil como um todo e que transplanta-

se claramente para o modelo catarinense que adota esta sistemática no território descrito. 

A economia do Estado de Santa Catarina, no século XVIII, então possuía no litoral 

mercancia dos portugueses, por meio da comercialização dos produtos da terra como mandioca, 

tecidos trabalhados e pescado, bem como a comercialização dos utensílios diários do lar. Os 

portugueses comercializavam apenas entre estes não buscando em sua grande maioria levar 

seus produtos a colônias não portugesas, o que os limitou comercialmente em muito, uma vez 

que estavam instalados apenas na costa. 

Aludindo aos transcritos de Pereira (2011, p. 24), destaca-se que: 

 

Os açorianos exerceram um papel fundamental no povoamento das terras meridionais 

ao ocuparem a costa catarinense e lançarem também as raízes do povoamento de uma 

área do Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Porém, o regime a que estavam submetidos 

sob o domínio da metrópole portuguesa limitava as possibilidades de acumulação, 

especialmente se comparadas as áreas de colonização europeia do século XIX. Muito 

embora houvesse um processo de diferenciação interna entre os pequenos produtores, 

a acumulação não foi suficiente para transformá-los em empresários capitalistas, em 

parte às constantes requisições, sobretudo de farinha e de soldados, advindas das 

milícias e dos setores administrativos. 
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Neste sentido a ocupação portuguesa toma verdadeiro destaque e importância ao 

processo de desenvolvimento da economia catarinense, ao “empurrar” os demais colonos 

chegados nos séculos subsequentes para o interior do Estado, fazendo com que estes necessitem 

desbravar novas terras e direcionar novos meios de diversidade no território. 

Com o ingresso de novos colonizadores fora das bordas do território catarinense, em 

direção ao interior, deu-se até o século XIX uma pequena forma de formação de culturas 

produtivas, conforme salientado, em primeiro momento pelos portugueses no comércio das 

farinhas, do pescado e dos tecidos de renda, contudo apenas entre as próprias colônias 

portuguesas, com atuação destaca também para a comercialização de produtos oriundos da 

baleia como o óleo, utilizado para a conservação de produtos e a carne que por sua vez era 

salgada, o que a mantinha em condições de consumo por muito mais tempo. 

Na região sul a exploração de carvão, a produção de arroz, feijão e fumo foi fortemente 

explorada pelos imigrantes italianos, que expandiam seus horizontes comerciais com as demais 

colônias, inclusive com as não italianas. 

Por sua vez o norte e o vale do Rio Itajaí-Açu tinham uma ocupação de imigrantes 

italianos e alemães, onde aqueles exploravam a produção dos gêneros alimentícios, enquanto 

estes observavam as possibilidades de constituir uma dinâmica diferenciada na produção de 

têxteis e maquinários desenvolvidos para uma expansão mercantil mais forte. 

Estas ocupações do território catarinense nos séculos XVI, XVII e XVIII são 

fundamentais para determinar as demais ocupações do século XIX e início do século XX, que 

traz o desenho do atual modelo da indústria pluricultural do território catarinense, onde no sul 

do estado tem-se fortemente a produção de cerâmica e plástico, em se considerando os recursos 

minerais da região, no litoral, a indústria de tecnologia, no médio e alto vale do Rio Itajaí-Açu 

a indústria têxtil e de tecnologia, no norte catarinense a indústria metal-mecânica, e em direção 

a região oeste de Santa Catarina a forte produção de gêneros alimentícios e derivados de animais 

e vegetais, as quais fomentam sobremaneira a fixação do homem ao campo como forma de 

desenvolvimento e planejamento do território catarinense. 

Pereira (20111, p. 27) lembra que: 

 

As colônias fundadas na segunda metade do século XIX e início do século XX, logo 

superam o estágio meramente agrícola a exploração agrícola da exploração 

econômica, chegando à industrialização. Os núcleos coloniais fundados 

especialmente por alemães, italianos e eslavos, imprimiram um novo dinamismo 

econômico a partir da pequena produção mercantil, consolidando uma formação 

sócio-especial singular. 
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Ainda que o Estado de Santa Catarina por vezes encontre-se em situação de perda de 

receitas específicas por determinada crise em um setor, as diferentes culturas implementadas 

por seus colonizadores, desde os portugueses aos italianos, alemães e eslavos, trazem um certo 

equilíbrio que aduz a possibilidade de retomada econômica de maneira plena. 

 

2.2 A CRIAÇÃO DE AVES E SUÍNOS EM SANTA CATARINA 

 

Como fator de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, por sua indústria e através 

do processo de industrialização das então atividades manufatureiras, surge uma vez mais pelas 

mãos dos colonos imigrantes alemães e italianos a produção com excedente dos derivados de 

derivados de carne, seja carne suína ou de frango. 

O que já era uma prática corriqueira de abater um suíno no fundo do quintal de casa, na 

presença da família e em clima de festa como ocorria no século XIX, começa a tornar-se uma 

atividade um pouco mais organizada no século XX e passível de comercialização. Banha, carne, 

vísceras e demais subprodutos dos animais tornaram-se visados por um mercado que passou a 

migrar do campo para a cidade, ainda que estejamos a tratar das décadas de 1950 e 1960. 

Os registros recentes apontam com relevância a uma produção industrializada 

catarinense surgida no final do século XIX e início do século XX, onde na cidade de Blumenau 

teria surgido o protótipo do que hoje conhecemos como agroindústria, assim apontado por 

Espíndola (2011, p. 365): 

 

Os primeiros investimentos realizados em Santa Catarina no processo de 

beneficiamento de banha e de carne suína ocorreram, nas regiões nordeste e sul 

catarinense, por voltado final do século XIX e início do século XX. No nordeste 

catarinense, mais precisamente em Blumenau, empresas como Salinger e Cia Jansen, 

promoveram o crescimento do efetivo suinícola, pois se em186, o município 

apresentava 1.492 cabeças, em 1881, esse número alcançava a casa dos 27.400 

(Comunicado do Governo do Estado n.° 15, 1938). 

 

Assim como relatado na narrativa descritiva, na mesma medida em que o nordeste 

catarinense teve fundamental importância para a instalação das agroindústrias suinícolas, o sul 

de Santa Catarina também ganha importância, contudo, assim como ocorrido com os suínos 

surge também nesta região a produção de aves em escala comercial, aqui já quando se trata da 

década de 1920. 

A criação do suíno demanda uma maior complexidade em sua cadeia de produção, visto 

que os animais, atualmente, são abatidos num prazo que varia de 120 à 180 dias, enquanto as 

aves possuem um ciclo de abate que flutua entre 28 e 42 dias. Neste período da década de 1920 

os ciclos produtivos eram maiores, ou seja, as aves levavam em torno de 60 dias para serem 
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abatidas, uma vez que não existia um processo produtivo de ração e os suínos levavam em torno 

de 240 dias, pelos mesmos motivos explicitados para as aves. 

Neste viés, o Estado de Santa Catarina ainda figurava em papel coadjuvante no cenário 

nacional, em se considerando que a produção com viés comercial estava concentrada 

primordialmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Uma vez mais a atividade catarinense como um todo aparece alocada na região litorânea, 

contudo, é através dos imigrantes alemães, italianos e eslavos conduzidos ao oeste catarinense, 

que tais culturas de desenvolvimento aparecem fortemente, por vezes por incentivo de 

empreendedores que se unem para trabalhar em conjunto, e outras por incentivos 

governamentais de fixação do homem ao campo. 

O surgimento da atividade suinícola no oeste catarinense e sua forte implementação 

nesta região no século XX é o viés condutor da agroindústria catarinense, assim apontado por 

Mello e Schmidt in Paulilo et. al. (2003, p. 71): 

 

A Região Oeste de Santa Catarina foi ocupada, a partir do início do século XX, por 

agricultores familiares descendentes de imigrantes europeus vindos do estado do Rio 

Grande do Sul. Desde então, a criação de suínos desempenhou um papel central no 

desenvolvimento regional. Até hoje, sua economia gira em torno da agropecuária, cuja 

principal base é, justamente, a agricultura familiar com produção diversificada. 

 

Por sua vez a criação de aves também fortemente desenvolvida no oeste de Santa 

Catarina, possui delineamentos de constituição não concentrada em apenas uma única região, 

em se considerando que era hábito entre os colonos de origem alemã, mas principalmente os de 

origem italiana, a pequena produção de animais no fundo dos quintais, hábito este conservado 

por alguns até os dias atuais, e que por sua vez não demandava fortemente qualquer esforço 

sobejado para a obtenção dos derivados do frango, como o ovo a carne e as vísceras. 

Assim sendo, a partir do século XX passa a existir forte presença dos produtores, de 

maneira organizada, quando então passam a se reunir por meio de pequenas associações, hoje 

conhecidas como cooperativas, para locar determinados espaços e abater seus animais 

conjuntamente, repartindo assim os custos e aumentando seus dividendos, fato este que culmina 

com o surgimento de pequenos empreendimentos no sul catarinense, tais como a então Eliane 

Agroindustrial no município de Forquilhinha/SC, hoje pertencente à Seara Alimentos Ltda, a 

segunda maior indústria de processamento de carnes de aves e suínos do Brasil. 

Com a fixação dos então colonos filhos de imigrantes e com os próprios imigrantes, 

temos um outro viés de olhar para a ocupação e desenvolvimento da indústria catarinense, 

primordialmente da agroindústria. 
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Ressalta Schmidt (apud Paulilo et. al., 2003, p. 266) que o Estado de Santa Catarina tem 

fundamentos sólidos na indústria de carne catarinense, assim dispostos: 

 

A partir da década de 1960, com as importantes transformações que começam a 

ocorrer na indústria de carnes, especialmente na Região Meio-Oeste, a agroindústria, 

de forma geral, é colocada como um componente importante para o desenvolvimento 

rural de Santa Catarina.  

 

A diversidade de regiões produtoras de aves em Santa Catarina e uma certa concentração 

da produção suinícola no oeste do território catarinense fazem com que o estado tenha relevante 

papel desta indústria, e concentração de grande parte de toda a produção nacional, tendo se 

tornado desde os anos de 1990 o principal estado produtor e exportador deste produtos, 

carregando a balança comercial brasileira para um viés positivo, auxiliando, inclusive nos 

grandes momentos de crise financeira, nos ciclos comerciais históricos, em maior equilíbrio do 

resultado do PIB brasileiro. 

O fomento e a participação na atividade, seja por meio do tesouro direto ou dos planos 

desenvolvimento ocorridos desde o início do século XX, foram fundamentais e o são até os dias 

atuais, para sustentar, desenvolver e trazer novas tecnologias que agregam tanto à agroindústria, 

quanto ao homem do campo uma maior capacidade de agregar renda e produção, trazendo 

melhores resultados produtivos, impactando positivamente na economia do estado e do país, o 

que se deve em grande parte e reconhecidamente aos primeiros desbravadores desta atividade. 

 

2.3 A EXPANSÃO DE MERCADOS AOS PRODUTOS DE AVES E SUÍNOS  

 

A força da expansão trazida ao mercado catarinense, oriunda da ocupação heterogênea 

do território, aliada à diversidade das culturas introduzidas, fizeram com que o Estado de Santa 

Catarina não dependesse exclusivamente em sua balança comercial, de um produto ou linha 

única conforme já mencionado.  

Assim deu-se o desenvolvimento do estado que ao integrar seus sistemas produtivos às 

necessidades dos mercados externos, descolou-se de maneira plena da produção nacional de 

aves e suínos. Esta produção está ligada de maneira preponderante aos estados do sul do Brasil, 

uma vez que o clima e as condições de escoamento da produção são propícias para tal.  

Rocha (2011, p. 294) já aponta que desde a década de 1980 o mercado de carnes e 

derivados destes configurava-se como o 2º item da balança comercial catarinense, e assim vem 

se mantendo desde então. Empresas genuinamente catarinense em sua fundação, do ramo de 
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carnes e derivados como Seara Alimentos, Perdigão e Sadia, atualmente BRF- Brasil Foods 

corresponde aos primeiros lugares na liderança de exportação do mercado catarinense.  

Lembra Rocha (2011, p. 315) que: 

 

Em 2010 cerca de 33% do valor total das exportações catarinenses consistiram de 

carnes de frango e suínos e derivados e 11% de fumo, mas os motores elétricos , os 

compressores, as autopeças e outros produtos manufaturados continham entre os 

principais produtos na pauta exportadora (Tabela 21). 

 

Verificando a pauta das 15 maiores exportadoras de Santa Catarina, as empresas carnes 

de aves, suínos, industrializados e derivados correspondem a 7 das maiores exportadoras, ou 

seja, um número considerável principalmente representado pelo total em percentual apontado. 

Ainda que a crise mundial global de 2008 tenha trazido consequências graves aos 

mercados de maneira plena, com reflexos à indústria nacional é inegável que a diminuição dos 

preços internacionais de carnes de aves e suínos, a diminuição das compras e das quotas 

determinadas pela União Europeia ao mercado nacional, afetaram as pretensões de expansão 

da produção brasileira que teve de desbravar novas fronteiras atingidas em menor impacto. Para 

deixar ainda mais obscura tal situação, muitas das empresas nacionais, com viés exportador, 

possuem seu endividamento ou alavancagem fixado em moeda estrangeira, ou seja, o dólar 

americano. Quando o dólar americano fica muito desvalorizado é ruim para os exportadores 

que não conseguem agregar valor ao seu produto, e em outro viés, quando a oscilação eleva os 

patamares acima da proporção de R$2,00 para cada dólar americano, o endividamento das 

empresas aumenta e muito. 

Contudo, apesar do momento de turbulência econômica que atingiu os países do 

hemisfério norte, as perspectivas futuras apontadas aos mercados de carne suína e de aves é 

bastante promissor. 

Verificando abaixo a série histórica e promissora dos mercados abaixo, a UBABEF1, 

atualmente denominada ABPA, destaca o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 <www.ubabef.org.br>. 
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         Figura 1 - Exportações de Frango (série histórica) 
 

 
Fonte: <www.ubabef.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2014.  

 

Percebe-se assim, desde 2008, primeiramente uma estabilização, depois um declínio e 

por fim, nos anos de 2011 e 2012, uma sensível melhora dos números em volumes. 

A abertura de novos mercados e a saída do período de estagnação mundial da crise 

gerada em 2008 traz a perspectiva de crescimento da produção de aves e seus produtos 

derivados. 

Não é diferente quando se trata de carne suína, que no ano de 2012 teve volumes de 

exportação que totalizaram  581,477 mil toneladas, e que atualmente prevê um crescimento 

para um volume de 600 mil a 650 mil toneladas.  

O que pode trazer maior variação ao setor de exportação é o embargo imposto por países, 

que no ano de 2013 teve por protagonista a Ucrânia, desde meados de março. A restrição 

imposta pelos ucranianos está fundamentada na existência da bactéria Listeria monocytogenes.  

A Ucrânia já sinalizou para o fim do embargo imposto, contudo aponta que estabelecerá quotas 

ao produto brasileiro, configurando-se em medida protecionista. 

Os dados da ABIPCS2 apontam os volumes crescentes da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

                                                           
2 <www.abipecs.org.br>. 

http://www.ubabef.org.br/
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Tabela 1 - Exportação Mundial de Carne Suína (Mil t - em equivalente-carcaça) 

País 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Estados Unidos 779 989 1.209 1.359  1.425 2.110 1.857 1.916 2.246 

U. Europeia – 27 1.140 1.302 1.143 1.285  1.286 1.727 1.415 1.754 2.000 

Canadá 975 972 1.084 1.081  1.033 1.129 1.123 1.159 1.160 

Brasil 603 621 761 639  730 625 707 619 582 

China 397 537 502 544  350 223 232 278 260 

Chile 80 103 128 130  148 142 152 130 140 

México 48 52 59 66  80 91 70 78 75 

Austrália 77 62 56 60  54 48 40 41 42 

Belarus 14 15 24 37  15 32 17 30 20 

Ucrânia 20 16 11 3  2 0 0 1 16 

Vietnã 12 22 19 20  19 11 13 14 10 

Outros 45 39 31 37  34 35 33 23 23 

  

Total 4.190 4.730 5.027 5.261  5.176 6.173 5.659 6.043 6.574 

Fonte: <www.abipecs.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2014. 

 

 

Uma vez mais se percebe que o ano de 2008 traduziu-se, verdadeiramente, em impacto 

negativo significativo dos números e volumes mundiais de exportação da carne suína brasileira. 

Consolidar os mercados existentes, construir novas fronteiras e novos mercados às 

carnes de aves e suínos é o que de fato incrementa e fideliza a produção como um todo. O 

planejamento estatal evitando ainda mais uma migração do homem do campo à cidade perpassa 

pela manutenção deste no campo, por meio da constituição de renda e capital, trazendo 

dignidade, clareza e segurança aos criadores. 

 

2.4 O MERCADO EXTERNO 

 

No século XX o Estado de Santa Catarina começa fortemente a enviar seus produtos ao 

mercado externo, muito por intermédio dos incentivos governamentais na era de 

desenvolvimento iniciada no governo do Presidente Getúlio Vargas e conduzida a posteriori 

pelo Presidente Juscelino Kubischek. 

A política iniciada no fortalecimento da indústria nacional com a criação de importantes 

indústrias no Brasil como a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobrás, dentre outras 

traz uma vocação natural interna de consumo e expansão de mercados, ainda que timidamente, 

porém que conduz a um olhar apurado para o envio dos excedentes de produtos industrializados 

e não somente de matérias-primas. 

http://www.abipecs.org.br/
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Apenas no ano de 1969, o governo militar edita o Decreto-Lei n° 491 que cria subsídios 

para a exportação de produtos, contudo, a predominância é dos produtos básicos. 

Assevera Rocha (2011, p. 254) o seguinte: 

 

Observa-se que, apesar do expressivo incremento nas exportações de produtos 

industrializados, os produtos agrícolas ou com pequeno grau de elaboração foram os 

grandes responsáveis pelas exportações brasileiras no referido período. 

 

A década de 1960 é marcada fortemente no mercado externo por uma reconstrução 

oriunda do período pós guerra, em se considerando que em apenas 15 anos não era possível que 

um continente tomado por um conflito de proporções globais, deflagrados primordialmente pela 

Alemanha pudesse retornar ao crescimento pleno. 

Este contexto inicial de forte expansão de exportações, na década referenciada, trouxe 

ao território catarinense uma possibilidade de inovar o rol de produtos destinados ao mercado 

exterior. Dentre as inovações da gama de produtos a serem enviadas ao exterior, o setor metal-

mecânico e têxtil liderou os industrializados que visavam desbravar as fronteiras catarinenses 

rumo aos demais países. Isto deveu-se em muito aos planos estaduais de expansão da indústria, 

assim denominados de PLAMEGs (Planos de metas Gerenciais) através da injeção de capital 

governamental e fomento às empresas catarinenses. 

Neste viés o atual BADESC e antigo BDE tiveram fundamental importância no cenário 

interno, fazendo avaliações, mensurando riscos e apoiando o empresariado que tinha as ideias 

e a forma de operacionalizar, contudo que carecia de capital próprio para alcançar os fins. 

Formou-se na década de 1960 o CODESUL – Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul, 

entidade com personalidade jurídica de caráter associativo, então desenvolvida pelos estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, incorporando já nos anos 2000 o estado do 

Mato Grosso do Sul. Esta ação multigovernamental acabou criando o BRDE – Banco Regional 

de Desenvolvimento do Extremo Sul, este também, assim como o BADESC, fomentador das 

empresas, principalmente das industriais. 

Nas palavras de Rocha (2011, p. 256) o desenvolvimento da indústria catarinense estava 

em consonância com a indústria nacional, que em ambos os casos possuíam planos de 

desenvolvimento para fomentar a diversificação dos mercados, a saber: 

 

 

A partir de 1967 a economia nacional se recuperou (˝milagre econômico˝), quando 

nos anos seguintes o PIB subiu à taxa média anual de 11,5% e o setor industrial e as 

indústrias de manufaturados cresceram 13,2% e 13,9%, respectivamente. Naquela 

época, com a edição do I Plano Nacional de Desenvolvimento(1971), o ambiente 

político e econômico foi bastante atrativo para o investimento do capital externo., 
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cujas taxas de retorno eram bastante positivas. As exportações de produtos primários 

começaram a apresentar um quadro decrescente no total das exportações brasileiras e 

aumentaram as exportações dos produtos manufaturados e semimanufaturados, 

remetidos principalmente para países menos desenvolvidos da periferia. Para Santa 

Catarina reproduziu-se a mesma premissa orientadora  nacional/ apesar da madeira, 

ainda, dominar a pauta exportadora estadual, percebe-se a ascensão das exportações 

de produtos industrializados catarinenses. 

 

Com a alavancagem inicial na década de 1960 e ulterior crescimento e desenvolvimento 

industrial, com muito menos paternalismo governamental e maior preparo dos dirigentes das 

entidades empresariais, a indústria catarinense passou a gerar grande capital e receita para as 

indústrias, independentemente do período em que estivesse submetida. Não é possível deixar 

de destacar as crises internacionais existentes nas décadas de 1970 e 1980 especialmente, 

voltadas em muito à crise mundial do petróleo, que influenciava plenamente nos insumos, 

transporte e inflação, tanto no Brasil quanto fora deste. 

Estava o Brasil neste período perante o II Plano Nacional de Desenvolvimento que se 

iniciou em 1975 caminhando até 1979. Ocorre é que a crise internacional do petróleo de 1979 

teve reflexos fundamentais no Brasil apenas nos anos de 1982 e seguintes, período de transição 

entre o governo militar e a abertura do processo democrático do Brasil por meio do processo 

das ˝Diretas já˝, em que a inflação interna nacional era galopante, chegando a casa dos 250% 

ao ano. Neste período o Brasil estava caminhando para o III Plano de Desenvolvimento 

Econômico 

Esta inflação em patamares elevados refletiu-se em verdadeiro revés ao processo de 

industrialização pleno no Brasil, acarretando uma ruptura de crescimento industrial em que foi 

necessária nova intervenção governamental nos planos da indústria nacional. 

Neste viés Rocha (2011, 286-287) analisa a crise global com recessão do mercado 

interno e tentativa de incremento da produção voltada ao mercado externo. 

 

A difusão da crise (1982-83), traduzida em recessão, com quedas nas receitas das 

empresas, agora por todos os ramos, impediu diversificadas indústrias para o mercado 

exterior, como alternativa de redução dos prejuízos diante da estagnação do mercado 

interno. 

 

O crescimento orgânico experimentado desde então, ou seja, desde a década de 1990 

incrementou-se de sobremaneira nos anos 2000, fazendo com que o mercado catarinense por 

vezes, no aspecto exportação, representasse em alguns produtos de sua cesta o mesmo volume 

que o Brasil exportava. Assim sendo, por exemplo, para o mercado de carnes suína e de aves, 

Santa Catarina representava quase o mesmo volume produzido em todo o mercado nacional.  

Ocorre que no ano de 2008 a crise global decorrente do rompimento da bolha imobiliária 

instaurou nos bancos e instituições financeiras, uma instabilidade econômica, vindo a atingir e 
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retrair os mercados externos, refletindo uma vez mais na balança comercial brasileira, que no 

ano de 2012 teve déficit nominal percentual, porém com um resultado divulgado como positivo 

de US$19,343 bilhões, em decorrência da edição da Instrução Normativa 1.282 em que a RFB 

- Receita Federal do Brasil, a qual permitiu que a Petrobrás pudesse registrar tardiamente no 

SISCOMEX (Sistema de Comércio Exterior) as importações de combustíveis, visto que tais 

importações, na ordem de U$S6 bilhões puxariam o resultado ainda mais para baixo. O déficit 

nominal percentual está relacionado ao exercício anterior ao de 2012, que teve superávit de 

US$29 bilhões. Os resultados externos, e o reflexo no mercado interno fazem parte da leitura 

econômica denominada de ciclos econômicos de Kondratieff. 

 

2.5   O IMPACTO FINANCEIRO DA ATIVIDADE SUINÍCOLA NO ORÇAMENTO DO    

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Através dos tópicos destacados anteriormente percebe-se o quanto o Estado de Santa 

Catarina desenvolveu-se por meio da expansão agroindustrial. Os fatores de ocupação territorial 

do estado estão umbilicalmente interligados às fronteiras agrícolas e à criação de animais, 

especialmente aves (frangos) e suínos. 

Atualmente o Estado de Santa Catarina é o 1° estado brasileiro em produção e 

exportação de carne suína, contudo a leitura da carne suína é feita conjuntamente à de frango, 

conforme quadro sinótico4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 <www.desenvolvimento.gov.br>. 
4 < www.mdic.gov.br/balançacomercial2013>. 
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Quadro 1 - Quadro de exportações (Abril/2013) 

 

Fonte: <www.abipecs.org.br/pt/relatorios.html>. Acesso em: 23 maio 2014. 

 

A última estimativa realizada pelo órgão não oficiais, tais como a ABIPECS no ano de 

2012, aponta o número de abate de 3,490 milhões de toneladas produzidas5 entre todas as 

agroindústrias e produtores independentes. De fato é um número impressionante. 

A mesma associação referencia que no ano de 2012, o Estado de Santa Catarina 

produziu 25,1% do total de carne suína, enquanto o 2° estado em produção, ou seja, o Rio 

Grande do Sul abateu e industrializou pouco mais de 19,3%, o que representa para o 1° colocado 

uma diferença superior a 20%. 

Outro dado interessante de ser observado nestes números apresentados é que apenas 

Santa Catarina e o Estado do Rio Grande do Sul, possuem volume de exportações de carne 

suína semelhantes à somatória de todos os outros estados exportadores, que perfazem um total 

de 55,6%, ou seja, uma diferença em favor de todos os estados do Brasil de pouca mais de 10% 

sobre os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

Estes dados apresentados representam a importância apenas dos 2 primeiros colocados 

no ranking nacional, contudo, quando o percentual se traduz em números absolutos, estamos 

                                                           
5 <www.abipecs.org.br/pt/relatorios.html>. 



42 

 

tratando de US$1,497,982.00, ou seja, apenas este setor corresponde praticamente 0,8% da 

balança comercial brasileira6, o que de fato é relevante para apenas um único produto. 

Por sua vez, quando estamos a tratar apenas dos números referentes ao Estado de Santa 

Catarina, o volume de exportações da carne suína representa para o orçamento estadual, no ano, 

um total aproximado de US$324 milhões.   

A importância destes números é o reflexo que está pulverizado no campo, ou seja, 

existem nesta atividade criadores com 4.000 a 4.500 animais, o que são raros, em se 

considerando que em sua grande maioria os criadores de suínos não possuem em suas 

propriedades mais do que 400 animais, sejam estes enquanto matrizes suínas, ou seja, que vão 

dar origem a outros animais, ou animais destinados ao abate.  

A indústria catarinense de suínos tem se consolidado como de fundamental importância 

para os números absolutos. 

 

2.6  AS OSCILAÇÕES DO MERCADO DE SUÍNOS E A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL 

DE 2008. TEORIAS ECONÔMICAS E OS CICLOS DE KONDRATIEFF 

 

Na análise global do mercado externo e o incremento das exportações do Brasil e 

primordialmente de Santa Catarina, o mercado de carne suína, conforme salientado, 

corresponde a um importante faturamento da cesta de produtos. Salientando novamente os 

dados apresentados pela reunião das empresas produtoras e exportadoras de carne suína, o 

estado de Santa Catarina corresponde sozinho a 1/4 de todo o volume produzido no Brasil e 

somados ao estado vizinho do Rio Grande do Sul equivalem a praticamente 50% de toda a 

indústria nacional. 

Ocorre que desde o início das exportações da carne suína, preponderantemente ao 

mercado do leste europeu como Rússia, Geórgia, Ucrânia e na Ásia Hong Kong, Cingapura, 

dentre outros, o volume de carne exportada vem sofrendo com o bloqueio da entrada do referido 

produto nos mercados citados. 

Os países citados, principalmente os do leste europeu, por razões internas de sua 

economia bloqueiam por vezes a importação da carne suína fechando assim seus portos de 

entrada ao produto. 

Desde o início dos anos 1990 o mercado exportador de carne suína estava bastante 

concentrado para o mercado da Federação Russa, um dos maiores consumidores desta espécie 

                                                           
6 <www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/industria>. 
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de produto em nível mundial. Por outro lado, neste período, o referido país estava passando por 

um recente processo de abertura política e econômica, assim denominados de Glasnost e 

Perestroika, após a falência de longos e penosos anos de tentativa de socialização, iniciada no 

ano de 1917. 

 O recente governo com viés capitalista e democrático da Federação Russa foi então 

ocupado por servidores públicos que criaram regramentos específicos para algumas diretrizes 

recém criadas. Tal fator deu-se também relativamente ao processo de inspeção das carnes no 

território estrangeiro, ou seja, o que era produzido em qualquer país que não fosse a federação 

Russa, necessitava da inspeção sanitária de um agente do governo deste país. 

Por longos anos o processo de exportação da carne suína catarinense destinado àquele 

país foi submetida aos médicos veterinários russos, pagos com capital das empresas que 

buscavam inserir seu produto naquele mercado e conhecidos no Brasil por ˝Russian Vets˝. 

Ocorre que tais médicos veterinários russos, em alinhamento com o governo de seu país de 

origem, determinavam o quanto poderia ser enviado e quando o mercado deveria ser fechado 

aos produtos de carnes advindos de Santa Catarina, ou seja, não se tinha uma constância, bem 

como era impossível comercializar-se livremente sem passar pelo crivo da Federação Russa. 

Os fechamentos de mercado, de maneira intempestiva traziam ao Estado de Santa 

Catarina uma preocupação constante com toda a cadeia produtiva envolvida, onde, sem a 

possibilidade das agroindústrias comercializarem a carne suína com o mercado externo, e a 

Federação Russa na década de 1990 representava praticamente 80% do destino da carne suína 

catarinense, ocasionava uma quebra de produção e renda no campo. 

Com excedente de produção e valorização do real não restava outro fator que não fosse 

colocar o produto no mercado nacional fazendo com que os preços do mercado interno viessem 

a patamares baixíssimos, que por muitas vezes era insuficiente para pagar o custo de produção. 

Lembrando Campos (2004, p. 1417) o governo do Brasil deixou de criar condições de 

tributação e câmbio favoráveis ao processo produtivo, conduzindo então o país a um processo 

de desindustrialização, que já tem horizontes. 

Como o passar dos anos e o fim do monopólio de compra da carne suína pelo mercado 

russo, e com a extinção dos denominados ̋ Russian Vets˝, novos clientes surgiram e o percentual 

de compra por parte daquele país, atualmente, corresponde a um total de 20% do produzido, 

ficando a Ucrânia como segundo mercado consumidor. Estas variações mercadológicas de 

abertura e fechamento da entrada de produtos por vezes está relacionada a fatores interligados 

a ciclos econômicos. 
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Nicolai Kondratieff (1892-1938)7, em sua teoria dos ciclos econômicos, por difusão no 

Brasil através de Rangel (2005), traduz o processo hermenêutico de construção e análise 

econômica em ciclos de curto, médio e longo prazo. Tais ciclos, de maneira plena ao aspecto 

prático material, ainda que seja eivado de dialética em sua formação, nos traz à tona um 

entendimento de que os processos e meios de produção possuem um esgotamento que vem por 

meio de ciclos, e quando a economia está voltada a um ou poucos destes meios, onde considera-

se interpretativamente pelo viés do sustentáculo, um certo esgotamento e fragilidade da 

economia de maneira efetiva. 

Os ciclos de Kondratieff são apresentados por Rangel (2005, p. 688), analisando-se o 

mercado brasileiro, da seguinte forma: 

 

 O primeiro ciclo de Kondratiev, em sua fase B (1815-1848), levou-nos a uma diversificação 

da produção interna das fazendas de escravos – um movimento feito sob o comando dos 

senhores de escravo, a classe hegemônica dessa dualidade; 

 

 O segundo Kondratiev, em sua fase B (1873-1896), suscitou uma diversificação da 

produção não mais no interior das unidades produtivas, mas no quadro do mercado, sob 

forma de uma generalizada pequena produção de mercadorias – um movimento comandado 

pela burguesia comerciante, a força hegemônica da segunda dualidade; 

 

 O terceiro ciclo longo traduziu-se, no que toca ao Brasil, numa diversificação da produção 

interna (substituição de importações), a cargo da burguesia industrial nascente, mas sob o 

comendo do latifúndio semifeudal – a força hegemônica da terceira dualidade – e com o 

apoio do capital financeiro norte-americano, chegado ao ponto mais alto de sua curva 

evolutiva, aquele em que a hegemonia escapa do capital industrial para a finança. 

 

 Encontramo-nos agora, na fase B do quarto Kondratiev (a partir de 1973), mas é pouco 

provável que o esforço de recuperação se esgote, como das vezes anteriores, num esforço 

de substituição de importações. Dar-se-á de uma expansão de intercâmbio com o mundo 

socialista (Segundo Mundo) e com o Terceiro Mundo? 

 

 Parece provável, mas o primeiro mercado a conquistar, pelo nosso vigoroso capitalismo 

industrial – que deverá emergir com a força hegemônica da quarta dualidade -, é o próprio, 

o mercado interno, ora submetido a verdadeiro dumping, feito com a colaboração e, não 

raro, sob a iniciativa do estado brasileiro. 

 

A análise dos ciclos de Kondratieff ou Kondratiev feita por Rangel remonta a uma 

comparação com pensamentos econômicos anteriores, onde o olhar sistêmico e interligado ao 

processo produtivo de maneira plena busca apontar como um ou outro fator pode e deve ser 

considerado no planejamento estratégico. 

Os ciclos apontados por Rangel e desenvolvidos por Nicolai Kondratieff são vistos com 

regularidade, e se repetem de maneira não obstante na economia mundial. 

                                                           
7 Nikolai Dimitrievich Kondratiev, em russo (Goloejevskaja, 4 de março de 1892 - Suzdal, 17 de Setembro de 

1938) foi um economista russo. Ao referenciar Kondratieff existem referências, como em Rangel que tutilizam 

o nome Kondratiev, não se constituindo em erro de grafia. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Goloejevskaja&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suzdal
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
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Reavivando os fatores cíclicos da crise mundial de 2008, surgida nas instituições 

financeiras dos Estados Unidos, fica bastante claro que a interdependência de uma economia 

ou setor a um único mercado ou produto, pode trazer um declínio ou retração dos planos de 

desenvolvimento, fazendo, assim, com que os mercados necessitem buscar novas fronteiras ou 

substituir as importações para fomentar e incrementar o mercado externo. 

Desta forma, quando um mercado se fecha ao produto catarinense, como por exemplo a 

carne suína, com sistematicamente ocorre, ou se busca um novo mercado para realocar a 

produção, ou coloca-se o produto no mercado interno, porém com uma baixa no valor agregado. 

Deixar de internalizar dívidas externas em tempos de crise, estimulando a produção 

nacional constitui-se na tradução de fomentar o desenvolvimento nacional e inserir novas 

técnicas que busquem alavancar o norte da economia, assim apontado pelo estudo de Ignácio 

Rangel. 

 

2.7  PERSPECTIVAS DE MERCADO E A ABERTURA DO MERCADO CHINÊS À 

CARNE SUÍNA. TEORIA DOS JOGOS DE JOHN NASH X TEORIA CLÁSSICA DE 

ADAM SMITH 

 

O potencial mercado chinês com aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas e 

potenciais consumidores, então denominada como uma economia eminentemente comunista, 

que vem ao longo de últimas quatro décadas vem números impressionantes de crescimento 

econômico está se abrindo aos produtos alimentícios externos e nisto insere-se o Brasil. 

Um país, de dimensões continentais, possui uma população que tem migrado 

fortemente do campo para os grandes centros, deixando de ser um grande produtor rural para 

se tornar um exportador de tecnologias e produtos. Sem que estejamos a discutir o caráter 

capitalista da estratégia do país que se diz comunista, os meios de produção estão totalmente 

voltados ao domínio das tecnologias e produtos para o controle mercadológico mundial.  

Desde as manufaturas até a alta tecnologia vem sendo pulverizada pelo mundo 

através de produtos chineses, fazendo com que a produção interna daquele país necessite de 

mão-de-obra, cada vez mais especializada, conduzindo os camponeses ao fluxo do campo para 

a cidade. Em decorrência de tal migração a larga produção camponesa padeceu de produzir o 

volume e diversidade exigidos para alimentar a população. Desta forma o mercado chinês vem 

se abrindo aos produtos externos, onde primeiramente ingressaram os grãos e posteriormente 

os produtos cárneos.  

A exportação de aves já é uma realidade neste país, ainda que ingresse timidamente 

frente à forte concorrência exercida por países asiáticos como o Vietnã e Cingapura. Contudo, 
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ainda existe muito espaço para a demanda crescente, em se considerando inclusive os controles 

sanitários rigorosos do Brasil, reconhecidos internacionalmente. 

A ABIPECS8 projeta que com a abertura do mercado chinês para a de carne suína 

até o ano de 2015 o volume exportado deverá triplicar.  

A perspectiva de incremento deste volume de exportações e consequente produção 

de carnes possui claro reflexo nas teorias econômicas. A teoria clássica econômica de Adam 

Smith preconizava, em síntese, que o crescimento da riqueza, de indivíduos e/ou nações 

decorriam de interesses internos, ou seja, interesses próprios, e quer os benefícios decorrentes 

disto não são de larga percepção, mas somente de alguns. No bojo de sua teoria este determinava 

que o índice de riqueza deveria satisfazer quem produzia e não a coletividade.  Tal teoria deu 

ensejo ao entendimento atual da globalização, das concorrências de livre mercado. Segundo 

Smith, somente desta forma seria possível que houve um desenvolvimento pleno, em que o 

confronto da busca pelo desenvolvimento existente entre a produção e os meios de produção, 

com o consequente enriquecimento dos detentores de tecnologia, levaria ao processo de 

melhoramento dos demais indivíduos, sendo necessário em primeiro momento que a satisfação 

pessoal estivesse vinculada àqueles que mais conseguirem capitalizar lucros e investimentos, 

para então, a partir daí, geram o crescimento e incremento de empregos e pessoas ao processo 

de desenvolvimento. O olhar dado por Adam Smith aos processos de renda, lucro e produção 

direcionaram de sobremaneira as diretrizes mundiais sobre a essencialidade e esgotamento de 

recursos, com base na valoração de cada bem. 

Em contraponto à teoria clássica de Adam Smith surge na década de 1970, ou seja, 

praticamente 200 anos depois daquela teoria, o pensamento do professor americano John Forbes 

Nash Jr, em apresenta uma parte da matemática, que estrategicamente aplicada aos mercados e 

aos meios de produção estavam plenamente em dissonância com a teoria clássica. 

O encontro de uma caminho idealizado racionalmente, buscando a melhor solução 

para determinados problemas econômicos no planejamento estratégico de ações, em produção 

e desenvolvimento, que tragam um maior benefício a uma gama ampliada de indivíduos é base 

desta teoria, inicialmente denominada Teoria dos Jogos ou Equilíbrio de Nash. 

Nash preconiza que na solução de um problema de natureza coletiva a melhor solução 

é aquela determinada por todos os indivíduos, levando-se em consideração fatores 

mercadológicos e sociais, para que o bem-estar seja comum e não apenas de uma pessoa, 

conglomerado econômico ou governo, visto que na visão deste o objetivo deve ser comum e 

                                                           
8 <www.abipecs.org.br>. 
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não unitário. Assim sendo, na teoria de Nash o benefício de todos transforma a concepção do 

indivíduo, enquanto para Adam Smith o incremento de apenas um setor traria benefício aos 

demais. 

Importante diferenciação é que não existe uma coletividade formada para solucionar um 

determinado problema, mas uma quantidade de ações individuais movidas em mesmo sentido 

na busca da solução do problema, sem o conhecimento daquilo que os outros estão fazendo. Na 

teoria de Nash não existiria a possibilidade de alterações estratégicas que importassem um 

redirecionamento das ações, mas com uma única estratégia o indivíduo seguiria até o fim, no 

intuito de agregar ao seu direcionamento todas as variantes possíveis. 

Nas palavras de Paul Migron (1992, p. 122) as decisões devem estar ponderadas pelas 

variantes de mercado, assim descritas: 

 

In this formulation, it is clear that the choice of timing and capacity variables has one 

of the characteristics of a design decision. Even without knowing the actual cost and 

revenue functions, we know in advance that an optimum all the times  will be equal 

and similarly all the capacities  will be identical. 9 

 

A análise conjugada das variantes do mercado podem alterar o resultado final e refletir 

nas estratégias. 

A teoria de Nash parece mais adequada às estratégias do mercado, de forma que havendo 

apenas um governo ou empresa que busque a abertura de um mercado, como por exemplo, o 

mercado chinês acima citado, prejudicaria as demais ações dos outros atores não permitindo 

um crescimento e desenvolvimento orgânico pleno. 

Por esta construção de um mercado fica evidenciada a importância deste mercado de 

suínos e aves para o Estado de Santa Catarina, uma vez que está na pauta crescente da demanda 

mundial por proteína animal. 

Esta compreensão pode melhor fazer compreender o intérprete das situações cotidianas, 

quando se confronta a atividade de relevância social à aplicabilidade da lei. 

Espíndola (2002) lembra que o desenvolvimento de novas tecnologias e a 

implementação de sistemas de melhoramento, trouxe um novo viés à indústria suinícola 

catarinense e nacional, entretanto, o processo de profissionalização da atividade passa também 

pela adequação das propriedades. 

                                                           
9 Livre tradução: Nesta formulação, fica claro que a escolha do tempo e da capacidade são algumas características 

variáveis de uma decisão de concepção. Mesmo sem saber as funções de custos e receitas reais, sabemos de 

antemão que a otimização do tempo será aplicada igualmente da mesma forma todas as capacidades sejam 

idênticas. 
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3   O CASO DOS SUINOCULTORES DO MUNICÍPIO DE SEARA/SC COM BASE NO 

ESTUDO DA EMPBRAPA E OS ASPECTOS LEGAIS 

 

3.1 O CASO 

 

Em decorrência da vocação multiprodutora do Estado de Santa Catarina, e no caso 

especificamente da criação de aves e suínos, sendo estes os primeiros itens de arrecadação na 

pauta de exportações, alguns pontos de convergência entre o Estado e os produtores se fizeram 

necessários, como a assistência agropecuária. 

Com papel fundamental na assistência técnica em Santa Catarina, dois órgãos merecem 

especial destaque, sendo o primeiro destes a CIDASC, este de âmbito estadual e a EMBRAPA, 

este de natureza vinculativa federal. 

A CIDASC possui um olhar voltado para a parte de sanidade animal e controle fatores 

patológicos que possam surgir no rebanho animal do Estado, e a EMBRAPA por sua vez, busca 

uma interlocução no planejamento das ações estratégicas de desenvolvimento das atividades no 

campo. 

Em decorrência das atividades de planejamento da EMBRAPA e visando a regularidade 

ambiental dos produtores de aves e suínos no Estado de Santa Catarina, e no caso do presente 

trabalho especificamente quanto aos suinocultores, esta desenvolveu um estudo denominado 

Diagnóstico das Propriedades Suinícolas na Área de Abrangência do Consórcio Lambari, SC. 

Os referidos estudos da EMBRAPA realizados na região dos municípios do Alto 

Uruguai Catarinense, que formam um consórcio o denominado Lambari, visam o ajuste das 

propriedades suinícolas ao sistema de licenciamento ambiental, com o fim específico de 

cumprimento da legislação. 

O diagnóstico deste estudo surge em decorrência de denúncias de poluição hídrica na 

região, feitas ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina em diversas comarcas. Através 

da reunião de informações colacionadas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

houve a necessidade de se verificar tanto a procedência das denúncias, quanto o estado em que 

se encontravam as propriedades que tinham a cria de animais como seu mote, ou seja, sua 

adequação ao processo de licenciamento ambiental. 

Assim, nos anos de 2001 e 2002, época das denúncias, o Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina solicitou à EMPRAPA um levantamento das propriedades que compunham 

a região do Alto Uruguai Catarinense. 

No total, os dados do estudo levaram em consideração 19 municípios, dentre os quais o 

de Seara/SC, foco deste estudo. A conclusão, ou o diagnóstico apresentado tinha 
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primordialmente por objetivo verificar a situação das propriedades, conforme narrado, e 

proceder a adequação destas por meio de um TAC – Termo de Ajustamento de Condutas. 

Observando o resultado, fica demonstrado um número alarmante de propriedades sem 

o respectivo licenciamento ambiental naquela época, mesmo que a legislação ambiental datasse 

de 1965 (Lei 4.771/65, alterada pela Lei 7.803/89), e pior, em algumas propriedades não havia 

a possibilidade de enquadramento na legislação, conforme o diagnóstico. 

Importante apenas lembrar que antes da alteração da lei 4.771/65, ocorrida no ano de 

1989, o parâmetro de distanciamento de rios para as propriedades era de 5 metros, passando 

posteriormente para 30 metros. 

Com a alteração legislativa algumas propriedades que estavam dentro dos parâmetros 

anteriormente, passaram a deixar de estar, encontrando-se assim em desconformidade com o 

previsto, e nos termos de Prado (1998, p. 76), estariam configurando inclusive uma 

possibilidade de imputação criminal objetiva, por em tese, estar incorrendo em crime previsto 

no Art. 60 da Lei 9.605/98. 

Neste emaranhado legislativo é importante formatar uma cronologia dos fatos frente à 

lei, sendo (i) Lei 4.771/65 com distanciamento mínimo dos rios de 5 metros até a alteração da 

Lei 7.803/89; (ii) Lei 4.771/65 com distanciamento mínimo dos rios de 30 metros, após a edição 

da Lei 7.803/89; (iii) advento da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais); e (iv) diagnóstico 

da EMBRAPA das propriedades suinícolas da região da AMAUC para firmar TAC em 2002. 

Diz-se da lei criminal, segundo Machado (2007, p. 175), que esta não retroage para punir 

condutas pretéritas, mas somente condutas existentes após o advento destas, o que não se aplica 

ao caso, uma vez que aqui os suinocultores, que eram legalizados até 1989 através da lei 

4.771/65, reiteram uma conduta de permanecer naquele local, então legal. 

Reafirma-se então que os suinocultores, por sua conduta reiterada de permanecer em 

Área de Preservação Permanente, que lei nova deixou de considerar as situações pretéritas como 

válidas cria para esta situação delituosa por confronto com a norma. 

A associação entre a situação de fato existente, e a situação jurídica deste arcabouço de 

legislação que vai-e-vem, acendeu uma luz tanto para o Poder executivo quanto ao Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, ou seja, havia a necessidade de encontrar uma solução 

plausível. 

Naquele momento, pelo menos é o que demonstram os documentos que suportam as 

arguições, a melhor solução encontrada era firmar um Termo de Ajustamento de Condutas – 

TAC, ou aplicar a legislação em sua literalidade, conforme explicita a Apresentação do 
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diagnóstico da EMBRAPA conforme  narrado pelo Gerente do Consórcio Lambari, Roberto 

Kurtz Pereira10: 

 

Diante desse quadro, restaram duas alternativas ao Ministério Público. A primeira, a 

aplicação da legislação ambiental e sanitária vigente ao pé da letra, resolvendo em 

parte o problema ambiental, mas por outro lado provocando consequências sociais e 

econômicas desastrosas para a região. A segunda, buscar a solução do problema 

envolvendo todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a responsabilidade de 

cada um, dentro de prazos, condições e critérios estabelecidos em um acordo. 

 

Foi baseada na segunda alternativa que o Ministério Público do Estado, através da 

Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, propôs a 

Elaboração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Condutas para a 

suinocultura – TAC, em audiência pública realizada no dia 30 de outubro de 2001, no 

auditório da Embrapa Suínos e Aves. 

 

Foi com base nesta opção que a EMBRAPA produziu um verdadeiro Raio-X das 

propriedades da região, para então culminar com a assinatura de um TAC, que será analisado 

na sequência. 

Ainda com base na análise do referido diagnóstico da EMBRAPA, (2003, p. 22) fica 

clara a indicação de 2002 integrados e 555 não integrados que não atende legislação 

distanciamentos. 

Em um universo de 3821 propriedades suinícolas que necessitam de adequação, nos 19 

municípios que compõe o Consórcio Lambari, 2959 propriedades estão vinculadas diretamente 

às empresas de beneficiamento dos animas e 862 propriedades são de produtores independentes. 

As 3821 propriedades correspondem à totalidade das propriedades, sendo que 73,5% 

tinham necessidade específica de isolamento da mata ciliar, correspondendo a 2.808 

propriedades. 

Esta caracterização das propriedades traz alguns compromissos necessários aos seus 

detentores, mas não se pode esquecer que 555 integrados não possuem condições mínimas de 

atendimento à legislação, conforme apontado no estudo de referência. 

Neste sentido, ficou uma indagação sem resposta por parte dos órgãos governamentais, 

ou seja, o que aconteceria com as famílias que compõe este núcleo de 555 integrados, visto que 

quando se tratam de propriedades rurais o número apontado, na maioria das vezes deve ser 

multiplicado por quatro, uma vez que esta é a subsistência das famílias do campo. 

 

 

                                                           
10 EMBRAPA – Diagnóstico das Propriedades Suinícolas da Área de Abrangência do Consórcio Lambari, SC –   

Relatório Preliminar, Concórdia, 2003. 
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3.2  UM OLHAR CONSTITUCIONAL SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E SOBRE 

A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

As constituições brasileiras que precederam a CRFB/88, em associação com o Código 

Civil de 1916 tinham relevo primordial voltado ao direito de propriedade, que se sobrepunha a 

quaisquer normas de natureza coletiva. 

Analisando o processo histórico-evolutivo da discussão ambiental em nível mundial 

primeiramente e posteriormente no Brasil, ainda que neste ínfimo relato, para que não houvesse 

uma destruição e esgotamento dos recursos, perpassando pelas codificações legais, a sociedade 

vem buscando mudar paradigmas no sistema ambiental, onde os homens poderão estabelecer 

uma nova forma de perceber e relacionar-se com o meio ambiente. 

Ao se verificar o contexto do ser humano, para quem a discussão ambiental é algo que 

surgiu recentemente e culmina neste momento evolutivo de edição de leis que colocam 

limitadores à condição às suas necessidades, não se pode esquecer que o estabelecimento de 

critérios, por ordem de relevância é o caminho evolutivo a ser compreendido para o alcance de 

um equilíbrio entre homem e meio ambiente, principalmente para as gerações vindouras. 

Em decorrência dos princípios instituídos, de maneira geral ou específica na legislação, 

cada regramento consolida-se apenas na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

Analiticamente, o processo constitucional de concepção das normas legais e diretrizes 

do estado nacional no período posterior ao regime militar, apontava na mente do legislador 

primário a intenção intrínseca de desenvolver um texto, que levasse em consideração um estado 

mais liberal e dinâmico do que o da existência das amarras a que anteriormente estava 

submetido. Neste sentido, materializou o constituinte que a tradução eficaz dos potenciais de 

uma nova Carta Magna deveria abordar questões até então não verificadas desde a instituição 

da primeira constituição.  

Delimitar os parâmetros deste novo texto legal, incorporando temas discutidos 

mundialmente era um grande desafio a um Estado que recém conhecia o processo democrático 

ou de democratização.  

Não é de se esperar que uma constituição promulgada no mês de outubro de 1988 tivesse 

sido escrita naquele ano, ou no ano anterior, quando então ainda se falava em processo de 

abertura das cortinas nacionais a um processo estranho aos cidadãos brasileiros. Incutir no texto 

constitucional preocupações de limitação com esta nova ordem democrática, preocupando-se 

com a manutenção de um processo desenvolvimentista e freando os excessos foi o desafio do 
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legislador. Olhar apuradamente o texto constitucional globalmente, em temas que parecem não 

afeitos ao meio ambiente era um desafio. Tal entendimento foi compreendido pela corte 

constitucional que faz interpretações integradas do sistema, garantido prerrogativas 

constitucionais sem suprimir a defesa dos direitos fundamentais. Assim deve ser desenvolvido 

o processo de construção normativa para que possamos garantir o desenvolvimento pleno aliado 

à preservação das gerações que irão advir. 

No aspecto histórico-constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 foi a que trouxe a grande inovação textual da existência de um dispositivo específico 

para o tratamento do tema do meio ambiente. Neste ponto destacado, qual seja, o da existência 

de um capítulo específico que trata do meio ambiente, a Constituição Federal não restringiu o 

referido tema simplesmente ao capítulo específico, pelo contrário: pela ordem dispositiva dos 

temas tratados, o capítulo que trata especificamente e exclusivamente do meio ambiente se 

apresenta como verdadeiro “fecho” da discussão constitucional, como será observado em 

seguida. 

Observar holisticamente a Constituição em seus dispositivos transfigura-se em ir ao 

encontro do princípio da unidade da Constituição ou princípio da unicidade, que nas palavras 

de Barroso (2011, p. 326) inferem-se da seguinte forma: 

 

O princípio da unidade é uma especificação da interpretação sistemática, impondo-se 

ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições entre as normas 

jurídicas. A superior hierarquia das normas constitucionais impõe-se na determinação 

de sentido de todas as normas do sistema. 

 

O problema maior associado ao princípio da unidade não diz respeito aos conflitos que 

surgem entre as normas infraconstitucionais ou entre estas e a Constituição, mas sim às tensões 

que se estabelecem dentro da própria Constituição. 

A dinâmica do processo interpretativo constitucional está vinculada ao sentido 

deontológico da norma, que pode ser dogmático, teórico, de concretização construtiva e 

política. A interpretação integrativa é aquela que conjuga os anseios sociais constitucionais com 

a evolução da sociedade.  

Norma impositiva como lembra Bregas Filho (2002, p. 88), buscam consolidação e 

convalidação pela sociedade para reconhecimento da aplicabilidade. Criar sistemas que se 

integrem é um desafio ao legislador que perpassa por diversas situações pontuais para 

determinar o que e quando o critério ambiental deve estar sobrepujado aos demais critérios de 
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desenvolvimento e de garantias. A mera existência do ser humano já é um fator determinante a 

interferir nos elementos da natureza. 

O art. 1° da CRFB/88 aponta dois aspectos ambientais de suma importância que são a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa11. 

A dignidade da pessoa humana, na hermenêutica construtiva de Maximiliano (1999, p. 

227), permeia o ordenamento jurídico e está presente no aspecto ambiental quando determina 

em que medida o ser humano deve ter tratamento digno e igualitário e as ações governamentais 

orçamentárias para atingir aos anseios sociais.  

Observando o art. 5° da Constituição aponta-se pela vez primeira, como elemento 

ambiental a garantia à propriedade, vinculada obrigatoriamente à função social desta, bem como 

pelo comando expresso da Ação Popular como instrumento social de garantias e exercícios das 

atribuições específicas inerentes ao meio ambiente, dentre outras12. 

As diretrizes especificadas pelo legislador constituinte, conforme Mendes (2009, p. 

141), também trouxeram à ribalta a indicação específica da preocupação do estado com 

questões relativas à propriedade, ao meio ambiente, dentre outras, contudo, as que são o foco 

do presente estudo são a função social da propriedade e o meio ambiente13. 

Araújo (1999, p. 173) destaca que o afã do homem em querer controlar tudo nos ensina 

que muito ainda está por se tornar realidade, mas é fundamental nossa atenção para que o 

processo de construção não seja apenas um processo de edição de lei, normas ou regulamentos, 

mas que se traduza em verdadeiras ações de fiscalização e punição quando necessárias, do que 

meramente formais. 

                                                           
11 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 2010). 
12 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
13Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 

III - função social da propriedade; 

[...] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
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Não traduzir o processo de preservação em ações e meramente transformá-lo em texto 

de lei inviabiliza a manutenção do homem no campo, engordando os bolsões de pobreza das 

cidades. Criar mecanismos que desonerem o homem do campo para a consecução de suas ações 

e atividades, no alcance do cumprimento das normas é fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico pleno, tendo por ações não atitudes mirabolantes, mas pensamentos e ações 

simples que tragam resultados plenos.  

Lenza (2011, p. 594) ao definir os critérios da função social da propriedade o legislador 

ordinário determinou de maneira taxativa quais as hipóteses de perda do direito de propriedade, 

mas principalmente quando a propriedade não é suscetível de desapropriação. Tem-se 

verificado, contudo, que na exorbitância do poder de polícia, invocando-se um inconsistente 

elemento de defesa de interesses difusos, surge a referenciada desapropriação indireta da 

propriedade por vedação expressa àquilo que se desenvolve nesta. 

Milaré (2009, p. 543) nos lembra de que o direito de propriedade, por vezes, tem um 

viés diferente do sentido interpretativo, não sendo esclarecido da forma como deveria. A função 

social da propriedade não está vinculada exclusivamente ao seu caráter restritivo, mas sim ao 

seu uso regular. 

Os critérios econômicos permeiam tanto as atividades quanto o desenvolvimento 

decorrentes desta, e a exploração dos recursos naturais deve respeitar a ordem lógica 

constitucional, associado á lei. 

 

3.3 PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

A legislação ambiental, de maneira plena, foi consolidando mundialmente alguns 

princípios norteadores de suas ações, consagrados universalmente, contudo, restringido em 

algumas nações que vislumbram um possível prejuízo desenvolvimentista pela parametrização 

de ações, como destaca Duarte (2006, p. 91). 

Dentre os princípios consagrados no direito ambiental, podemos destacá-los em classes 

de caráter programáticos e autoexecutórios, assim exemplificados em rol não taxativo. 

Princípios programáticos, assim caracterizados nas palavras de Milaré (2009, p. 328) 

são os princípios norteadores das ações, assim exemplificados na Lei 6.938/80 (BRASIL,  
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1991)14. 

Os princípios programáticos são carecedores de normas complementares que tragam sua 

regulação, dispondo de maneira clara e específica de “como fazer”. 

Milaré (2009, p. 817) aponta alguns princípios ambientais que devem ser observados 

pelo legislador, bem como pelos aplicadores da norma: 

 

I – Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 

pessoa humana. 

II – Princípio da solidariedade intergeracional. 

III – Princípio da natureza pública da proteção ambiental. 

IV – Princípio da prevenção. 

V – Princípio da precaução. 

VI – Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público. 

VII – Princípio do poluidor-pagador. 

VIII – Princípio do usuário-pagador. 

IX – Princípio da função socioambiental da propriedade. 

X – Princípio da participação comunitária. 

XI – Princípio da cooperação entre os povos. 

 

A legislação brasileira ambiental possui em cada especificidade de sua formação, seja 

ao tratarmos de água, florestas, ou animais, uma gama diversificada de codificações, as quais 

trazem em seu bojo a justaposição de princípios, o que traz um leque de possibilidades a novas 

alternativas. 

Os princípios da legislação ambiental ficam evidenciados de maneira angular na obra 

do Prof. Michel Prieur, catedrático da Universidade de Limoges (França), o qual desde a década 

de 1960 buscou consolidar, de maneira global, princípios ambientais normativos. A influência 

trazida por seus conhecimentos permeou e caracterizou os traços preponderantes de grande 

parte da legislação ambiental existente, uma vez que na definição de princípios ambientais, tais 

como o da natureza pública da proteção ambiental, da precaução e da prevenção, do poluidor-

pagador e o da não retroatividade da lei ambiental consolidou uma linha estratégica de 

confluência e conversação entre as nações, que teve por finalidade a socialização das ações 

                                                           
14 Art. 2°. [...] 

     I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um     

     patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  

       II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

       III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

       IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

       V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  

       VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos    

       ambientais;  

       VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

       VIII - recuperação de áreas degradadas; 

       IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

       X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando  

       capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  
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efetivas no âmbito ambiental, como por exemplo a então Conferência da Organização das 

Nações Unidas sobre o Clima, popularmente denominada de Eco 92. 

Tais princípios devem servir de parâmetro para a solução de conflitos, como os da 

suinocultura no Estado de Santa Catarina. 

 

3.4 MEIO AMBIENTE ENQUANTO INTERESSE DIFUSO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao definir em seu Art. 225 a 

imputação objetiva de que “Todos têm direito ao Meio ambiente ecologicamente equilibrado” 

deu o primeiro indicativo da importância traduzida no texto constitucional ao tema meio 

ambiente.  

Por definição do Art. 3°, I da Política Nacional de Meio Ambiente, entende-se por meio 

ambiente, o seguinte (BRASIL, 2013): 

 

Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

 

O conceito acima explicitado tem neste viés uma definição legal, que caminha em 

conjunto com uma dinâmica técnica de alterações de sistemas e impactos humanos ao conjunto 

de bens formadores do meio ambiente. Nas palavras de Sánchez (2008, p.22), meio ambiente 

pode ser entendido da seguinte forma:  
 

Assim, sob o ponto de vista que, idealmente, coadune as visões e contribuições das 

diversas disciplinas para o campo do planejamento e gestão ambiental, deve-se buscar 

entender o ambiente sob múltiplas acepções: não somente como uma coleção de 

objetos e de relações entre eles, nem como algo externo a um sistema (a empresa, a 

cidade, a região, o projeto) e com o qual o sistema interage, mas também como um 

conjunto de condições e limites que deve ser conhecido, mapeado, interpretado – 

definido coletivamente, enfim -, e dentro do qual evolui a sociedade. 

 

Neste sentido, a dinâmica interativa entre o homem e os elementos naturais é o que dá 

o caráter de não dominação especificamente por alguém sobre o meio ambiente, coadunando-

se à definição de interesse difuso. 

A definição legal acerca de direitos ou interesses difusos é dada pelo Código de Defesa 

do Consumidor15. 

                                                           
15 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo. 

   Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

   I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeito deste Código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. (BRASIL, 

1990). 
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Transindividuais são os direitos inerentes à coletividade, podendo ser exercidos por 

classes, grupos ou categorias de pessoas, que transpassam a tutela meramente individual, 

ligando as pessoas pela situação fática ou jurídica que as atinge. 

Nesta transindividualidade, e dentro da diferenciação entre o que é de natureza coletiva 

ou difusa, Mazzilli (2012, p. 53) classifica os interesses difusos da seguinte forma: 

 

Os interesses difusos compreendem grupos menos determinados de pessoas (melhor do que 

pessoas indeterminadas, são antes pessoas indetermináveis), entre as quais inexiste vínculo 

jurídico ou fático preciso. São como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto 

indivisível, compartilhado por pessoas indetermináveis, que se encontrem unidas por 

circunstâncias de fato conexas. 

[...] 

Há interesses difusos: a) tão abrangentes que chegam a coincidir com o interesse público 

(como o do meio ambiente como um todo)... 

 

Neste sentido, todas as classificações dos elementos que constituem o meio ambiente, 

este, conceituado inicialmente, merecem especial atenção individual, principalmente das 

pessoas e dos órgãos gestores das atribuições de proteção e repressão de ações que possam levar 

à degradação. O meio ambiente é entendido como coisa pública, como descreve Ferreira Filho 

(2006, p. 133), e sendo coisa pública é de todos; mas, ao mesmo tempo, não pertence a ninguém. 

Em Sirvinskas (2006, p. 159) proteger e preservar, tomar ações preventivas e corretivas 

por meio dos institutos constitucionais da Ação Popular e Ação Civil Pública, se necessário, 

constituem-se na forma tutelar de apreciação das incoerências que incidem sobre as agressões 

ao bem coletivo, de natureza difusa. 

Pela classificação dos elementos constituintes do meio antrópico, alguns elementos 

naturais têm maior atenção, sendo que dentre estes podemos classificar a água como bem 

essencial. A proteção de mananciais, o controle dos cursos d’água, os efluentes e padrões de 

água estabelecidos são meios pelos quais tentou-se tutelar legislativamente este fator essencial 

à vida humana. 

Ao elemento água foi dada especial atenção por meio da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, Lei 9.433/9716, que associada aos elementos constitucionais trabalha de 

forma dinâmica, sua classificação enquanto bem público. 

                                                           
16 Art. 1.º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

   III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação 

de animais; 

   IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. (BRASIL, 1997). 
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Tundisi (2011, p. 24) afirma que o fundamento da proteção das águas reside em 

fatores humanos, assim entendidos: 

 

A história da água sobre o planeta Terra é complexa e está diretamente relacionada ao 

crescimento da população humana, ao grau de urbanização e aos usos múltiplos que 

afetem a quantidade e qualidade. Também se relaciona com a saúde, pois muitas 

doenças que afetam a espécie humana têm veiculação hídrica – organismos que se 

desenvolvem na água ou que têm parte do seu ciclo de vida em vetores que crescem 

em sistemas aquáticos. Os usos das águas geram conflitos em razão de sua 

multiplicidade e suas finalidades diversas, as quais demandam diferentes quantidades 

e qualidades.  

[...] 

As avaliações sobre a água, sua disponibilidade e seu papel no desenvolvimento 

mostram a necessidade de mudanças substanciais na direção do planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas). 

Assim, associar água ao recurso hídrico é dotar um elemento meramente natural de 

um valor econômico e social intangível. 

 

As classificações contidas e relacionadas ao termo água são de natureza diversa, 

partindo desde um gênero como recurso hídrico, perpassando pelas espécies deste, tais como 

rios, correntes d’água e cursos d’água. 

Nos mares, oceanos e zonas costeira, a proteção ao elemento água possui 

especificidades que somente os profissionais da área técnica conseguem delimitar. 

Nominalmente, destaca-se a Resolução 357 do CONAMA, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água, pelo que segue: 

 

Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005 

Art. 1° Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. (BRASIL, 2005). 

 

A função precípua da Resolução 357/2005 não é outra senão estabelecer uma 

classificação por elementos técnicos para apontar, em maior ou menor grau, a possibilidade de 

saturação dos corpos d’água, auxiliando as diretrizes das sanções e ações administrativas a 

serem tomadas. 

Para fins de potabilidade de água devem ser observados os parâmetros da Portaria MS 

2.914 de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Relativamente aos fatores que influenciam a água como elemento natural, não se pode 

deixar de mencionar, com vista ao interesse difuso desta, a resolução 430 do CONAMA que 

trata do lançamento dos efluentes nos corpos hídricos. 
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São principalmente o desrespeito ao nível dos efluentes lançados no corpo hídrico 

receptor que caracterizam o maior ou menor grau de poluição, passível de punição por meio da 

Lei 9.605/98 e Decreto 6.514/08. 

Milaré (2009, p. 352) destaca que o respeito aos critérios técnicos é o fator determinante 

aos limites legais, da seguinte forma: “Para a avaliação da qualidade dos corpos de água deverão 

ser adotados os métodos de coleta e análise das águas especificados em normas técnicas 

cientificamente reconhecidas.” 

Ressalta-se a importância da utilização dos métodos padronizados de coleta e análise, 

de modo a assegurar a confiabilidade dos resultados analíticos e a possibilidade de comparação 

com os limites estabelecidos nos padrões. 

É fixado, da mesma forma, um conjunto de condições e limites de concentração, que 

deverão ser observados na caracterização dos efluentes líquidos a serem lançados direta ou 

indiretamente nos corpos de água. 

Este conjunto de padrões constituem os padrões de emissão, que são, portanto, 

aplicáveis à qualificação dos despejos líquidos e não das águas que ocorrem no ambiente, cuja 

qualificação é feita pelos padrões de qualidade. 

Silva (2006, p. 213) lembra que a água possui importância fundamental para a 

manutenção da vida humana e para a subsistência de todos os seres vivos, cabendo ao poder 

público regular as ações, determinar os regramentos e punir os infratores, sendo necessário a 

contribuição da coletividade para a proteção dos elementos naturais. 

O corpo hídrico é associado sempre aos fatores climáticos, que nas palavras de M. 

Galinha in apud Moraes (1992, p. 9) o clima se entende por: 

 

Clima é a distribuição de frequência característica de locais condições atmosféricas e 

processos durante um período de referência suficientemente longo, o que deve ser 

escolhido de modo que a distribuição de frequência de estados atmosféricos e 

processos são as condições típicas no local de referência é apenas.  

 

Clima num sentido estrito é geralmente definida como o “tempo médio”, ou mais 

rigorosamente, como a descrição estatística em termos de média e variabilidade de quantidades 

relevantes ao longo de um período de tempo variando de meses a milhares ou milhões de anos. 

O período clássico é de 30 anos, conforme definido pela OMM. Estas quantidades são mais 

frequentemente examinadas variáveis de superfície como temperatura, vento, precipitação e. 

Clima em sentido contrário é o estado, incluindo uma descrição estatística, do sistema climático. 

Os fatores aqui apontados, no conjunto natural de seus elementos, que possuem 

regulamentos, decretos e até circulares, que determinam seus limites técnicos como fator de 
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preservação, influenciam de sobremaneira as demais ações humanas, e assim devem ser 

compreendidas, ou seja, observada de maneira sistêmica. 

 

3.5  A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Em 13 de abril de 2009, o Estado de Santa Catarina editou a Lei 14.675 que instituiu o 

Código Estadual do Meio Ambiente, que por sua natureza buscou observar alguns meandros 

geográficos, antropológicos, históricos, dentre outros do referido estado visando a edição de 

uma legislação teoricamente mais favorável às suas características. 

Sistematizado em 296 artigos e mais de 2.000 tópicos específicos ou desdobramentos 

em parágrafos, alíneas e letras, o referido Código Estadual do Meio Ambiente, o primeiro a ser 

editado por um estado da federação, trouxe ao estado de Santa Catarina o atendimento de 

algumas peculiaridades inerentes ao seu território, contudo, trouxe outras tantas críticas tanto 

da esfera governamental federal, quanto de entidades da sociedade civil com um viés 

preservacionista. 

O então Governador do Estado de Santa Catarina Luiz Henrique da Silveira (2009, p. 

07), na apresentação do novo Código Estadual do Meio Ambiente à população de Santa 

Catarina destacou que sancionado, nosso Código foi alvo de poucas, mas barulhentas, reações 

e incompreensões, contrárias ao desenvolvimento sustentável17.  

Neste mesmo sentido o Secretário de Estado do Meio Ambiente Onofre Santo 

Agostinho (2009, p. 9), no mesmo viés de entendimento acima referenciado destacou de 

maneira premente a importância deste diploma legal para o Estado de Santa Catarina da 

seguinte forma: 

O novo Código do meio ambiente de Santa Catarina surgiu em um momento em que 

o Estado necessitava de uma norma ambiental sólida, coerente, visando a 

administração dos recursos naturais em favor do desenvolvimento socioeconômico 

sustentável.18 

 

O grande ponto de divergência, apesar da existência de pontos divergentes multifocais, 

foi o que estava relacionado diretamente às Áreas de Preservação Permanente – APP’s, que o 

mesmo Onofre Santo Agostinho (2009, p. 11) relata como importante inovação informando a 

necessidade de adequação das APP’s ao longo dos cursos de água, de acordo com a realidade 

do nosso Estado. 

                                                           
17 Código estadual do meio ambiente. 1.° ed. Santa Catarina, 2009. 
18 Opus cit. 
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O Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina foi alvo de duras críticas do 

então Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc (2009) que afirmou categoricamente o seguinte: 

O ministério não vai reconhecer uma lei estadual que é menos restritiva do que a lei 

federal. Esse projeto é um absurdo e não tem sustentação. Já orientei a Advocacia-

Geral da União e vamos arguir a inconstitucionalidade dessa lei no Supremo Tribunal 

Federal.19 

 

Este é o verdadeiro panorama de edição da norma ambiental em Santa Catarina, 

mencionando apenas alguns atores deste processo.  

Não obstante, o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina ingressou com 

representação junto ao Procurador Geral da República para a promoção de ADIn – Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, autuada sob o a nomenclatura ADI n.º 4252  em que contesta 

dispositivos contidos na referida legislação relatando a afronta às normas constitucionais 

vigentes. Contém no bojo do referido processo a seguinte citação do Procurador Geral da 

República Antônio Fernando Barros e Silva de Souza (2009) que: 

 

O diploma editado pelo Estado de Santa Catarina, em inúmeros dispositivos, subverte 

regras e princípios gerais, de observância obrigatória, estabelecidos pela União em 

matéria de proteção ao meio ambiental. Existem regras estaduais que, além do vício 

formal, atuam contra o princípio do meio ambiente equilibrado, na conformação que 

lhe dá o artigo 225 da Constituição20. 

 

Após as considerações iniciais sobre este quadro que se desenhou acerca do Código 

Estadual do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, é importante destacar que os 

princípios que regem a referida norma são guias motrizes das condutas legais de todas as ações 

governamentais. 

Os princípios explicitados na legislação correlata estão disciplinados em XIX incisos, 

inseridos no Art. 4.° e de plano informando a necessidade de manutenção do equilíbrio 

ecológico, bem como considerando o meio ambiente como patrimônio público, por ocasião de 

sua utilização pela coletividade. 

Ampliando este conceito de meio ambiente como pertencente à coletividade Mazziilli 

(2012, p. 49) lembra que tal bem pertence ao rol de interesses difusos, assim sendo: 

 

Nesse sentido, o interesse público primário (bem geral) pode ser identificado como 

interesse social, o interesse da sociedade ou da coletividade, e até mesmo com alguns 

dos mais autênticos dos interesses difusos (o exemplo, por excelência, do meio 

ambiente em geral). 

 

                                                           
19 <http://www.oeco.org.br/noticias/21379-minc-critica-codigo-de-sc>. 
20 <http://www.mpsc.mp.br/portal/webforms/interna.aspx?secao_id=164&campo=3162>. 

http://www.oeco.org.br/noticias/21379-minc-critica-codigo-de-sc
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Muito mais que vinculado a uma coletividade determinável, segundo Mukai (1998, p. 

223) o meio ambiente está vinculado sempre com uma difusão de pessoas indeterminável, 

intangível, distinta de conceitos ou números, que carrega por sua natureza consequências 

indistintas, onde uma ação praticada em determinado lugar pode trazer consequências a outro 

lugar longínquo do que teve a ação praticada. 

Em um primeiro olhar parece haver uma contradição entre estabelecer um Código 

Estadual do Meio Ambiente para um determinado Estado da federação que contenha normas 

diferentes, e neste caso menos restritivas que uma outra legislação com regras mais dúcteis, 

aplicáveis a todo o território nacional. 

Aqui se perfaz um primeiro olhar, ainda cru da lei pela lei, do texto normativo pelo 

próprio texto normativo, vez que não leva em consideração aspectos sociais, econômicos, 

culturais, históricos dentre outros. Apenas reavivando os dizeres introdutórios, a Lei 14.675 de 

2009 buscava a adequação das normas ambientais à realidade do Estado de Santa Catarina 

respeitando os aspectos acima mencionados. 

Verificando as duas linhas divergentes então mencionadas pelos administradores do 

Estado de Santa Catarina e da União, em clara contradição, apenas 17 dispositivos legais de um 

total de 296 artigos foram objeto de ataque por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Ao se comparar meramente os números, não parece que a referida lei tenha contrariedades tão 

gritantes à legislação nacional. 

Neste sentido o grande ponto de discussão havido entre a União e o Estado de Santa 

Catarina pairou sobre os limites marginais definidos pela legislação ambiental, no que tange 

especialmente ao estabelecimento das APP’s. A legislação referenciada aponta por meio do Art. 

114 e seguintes o que é e o que não é considerado como APP, e de que forma deve ser 

interpretada a limitação nela estabelecida.  

Tais parâmetros ambientais criaram a animosidade referenciada entre o Estado de Santa 

Catarina e a União, uma vez que, de acordo como os contornos geográficos do Estado a 

determinação da APP apontada no Código Estadual do Meio Ambiente seria mais adequada do 

que a nacional. 

Não se pode deixar de apontar que a proteção de APP está vinculada sistematicamente 

às florestas e coberturas vegetais, que por consequência trazem reflexos diretos ao solo, água e 

demais elementos naturais. 

Quando a legislação trata de APP vinculada a área correlata ao corpo hídrico, a distância 

marginal determinada como espaço a ser protegido considera principalmente o tamanho das 

propriedades, associada ao referenciado corpo hídrico objeto das limitações. Não obstante, na 
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classificação e definição das áreas está sempre em primeiro lugar o tamanho das propriedades 

que polarizadas estão naquelas com até 50 ha e nas com área superior a 50 ha. 

Estas distâncias causaram grande divergência com o então Código Florestal (Lei 

4.771/65), então vigente quando da instituição do Código Estadual do meio Ambiente de Santa 

Catarina. 

Vejamos, o Código Florestal dispunha como definição de APP’s as áreas de vegetação 

que vinculadas a corpo hídrico, estivessem localizadas em limites que variavam de 30 a 500 

metros, sem considerar qualquer tamanho de propriedade, ou seja, que valia indistintamente em 

todo o território nacional sem observância pontual deste ou daquela região.  

Nesta linha, sem sombra de dúvida, o Código estadual do Meio Ambiente se contrapõe 

incisivamente contra estes limites definidos pelo Código Florestal que até o ano de 1989 possuía 

limites bem menos restritivos que a própria legislação contestada. Não se tem dúvida, pelo teor 

do contido na Medida Provisória 7.803/89 que o aumento restritivo do que se considera como 

APP está vinculado à CRFB/88 em seu Art. 225. 

O processo de restrição de normas ambientais no ano de 1989 foi fundamental para 

estabelecer e sistematizar regras que freassem um processo continuado de degradação pelo qual 

se passava nesta época e nas três décadas que a precederam. 

Um avanço para aquela época parece, na visão dos instituidores do Código Estadual do 

Meio Ambiente, ter sido um retrocesso para o desenvolvimento e manutenção de algumas 

situações consolidadas. 

Existe um ponto obscuro na cruzada contra a legislação ambiental instituída no âmbito 

de Santa Catarina, que é entender o porquê mesmo antes da edição da legislação catarinense o 

próprio órgão de defesa dos interesses aqui difusos, ou seja, o MPSC já firmava Termos de 

Ajustamento de Conduta coletivos estabelecendo limites menos restritivos. 

Quem de fato se insurge juridicamente contra a legislação de Santa Catarina é o MPSC 

ao discordar destes limites. 

Avaliando alguns instrumentos de ajuste de conduta firmados no setor da avicultura e 

suinocultura do Estado de Santa Catarina destaque especial é dado ao Termo da Ajustamento 

de Condutas da AMAUC e da AMOC. 

O TAC da AMAUC, vinculado à atividade de suinocultura possui preambularmente 

uma gama de considerandos, inclusive referenciando a CRFB/88 e o Código Florestal, 

apontando a necessidade de sua harmonização, indica o respeito a limites de margens de rios 

entre 10 e 20 metros, ou seja, abaixo do mínimo apontado no Código Florestal. 
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O referido TAC foi firmado em 29 de junho de 2004, o que aponta uma vez mais uma 

interpretação divergente do mesmo órgão, ou uma mudança de paradigma no ano de 2009, 

quando da edição do código catarinense. 

As questões semânticas envolvidas servem meramente para demonstrar, que no ano de 

2004 havia uma tentativa sistemática de harmonização entre meios e fins, muito com uma visão 

voltada para a função social da propriedade e no ano de 2009, com a propositura da ADIn, a 

prevalência está no positivismo jurídico. 

Os reflexos de alteração da legislação trazem consigo a restrição ou liberação de 

determinadas atividades, que possuem uma gama de pessoas envolvidas, e no caso 

especificamente dos TACs acima referenciados, estas atividades são a suinocultura e a 

avicultura.  

Ponderação na aplicabilidade da lei é o cerne dos ajustamentos de conduta, uma vez que 

consideram não meramente o aspecto legal, mas este associado às situações consolidadas. 

Voltando ao aspecto do Art. 114 do Código Estadual do Meio Ambiente, em especial 

análise ao §2° deste, nas consideradas pequenas propriedade, aquelas abaixo de 50 ha, os limites 

de proteção poderão ser revistos, mediante estudos técnicos da EPAGRI. 

Cabe aqui a interpretação que tais limites podem ser revisados tanto para mais, como 

para menos, restringindo ou tornando os limites mais lenientes, como destaca Coimbra (2002, 

p. 89). 

O salvo-conduto dado pela legislação tem um ajuste de foco aprimorado aos pequenos 

produtores, agricultores e criadores, que diferentemente dos médios e grandes, não possuem 

condições de sua manutenção, senão pelas mãos da terra. 

O Estado de Santa Catarina não possui vastas extensões territoriais produtivas como em 

outros estados brasileiro, como por exemplo nos vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul, o que 

trouxe ao legislador uma sensibilidade maior aos aspectos regionais na edição do código 

catarinense. 

A preservação do meio ambiente sempre deve ser o primordial olhar da legislação, 

conforme Antunes (1996, p. 121), uma vez que labora indistintamente para todos os envolvidos, 

contudo, por vezes, o tratamento de iguais de maneira igual e de desiguais de maneira desigual 

quebra alguns paradigmas e holisticamente opera transformações, mesmo em matéria difusa. 

Pela própria natureza do meio ambiente, como interesse difuso, os tratamentos desiguais 

não devem existir, na linha positivista das normas, o que cria uma divergência de interpretação 

entre estas leis. 
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Outrossim, o foco da legislação é sempre o cidadão, suas ações, condutas e modo de 

vida, sua subsistência, fixação no lugar onde vive, controle demográfico e populacional.  E 

assim, no meio deste embate político-administrativo estão pessoas que tem sua vida conduzida 

pelas decisões tomadas nas mais diversas instâncias de poder, tais como os suinocultores do 

município de Seara/SC. 

Também no mesmo fio condutor das ações, o legislador ordinário catarinense, após 

apontar estes aspectos relativos às áreas de preservação permanente se preocupou em 

estabelecer já no Art. 118, uma seção voltada não mais apenas às APP’s, mas sim de seu uso 

econômico sustentável, e levou em consideração três aspectos preponderantes: (i) utilidade 

pública; (ii) interesse social; e intervenção ou supressão eventual de baixo impacto ambiental. 

 

3.6 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

 

Em 25 e maio de 2012 foi editada a Lei 12.651/12 que dispõe sobre os meios de proteção 

de vegetação nativa e revoga outros dispositivos legais. Na prática, o que de fato ocorreu é a 

edição desta legislação em substituição ao Código Florestal. A revogação do Código Florestal 

de 1965 é expressa, e para fins de entendimento pleno este não teve apenas alguns dispositivos 

revogados, mas a integralidade da lei. 

Conforme o próprio texto normativo, a legislação visa a proteção da vegetação, APP’s 

e estabelecimento de reserva legal, assim transcrito em seu Art. 1°-A: 

 

Art. 1.°-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 

o controle e preservação dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos. 

 

A legislação busca atingir todo o território nacional indistintamente, na medida em que 

existem situações de definição da área de Amazônia legal, até as disposições acerca da 

agricultura familiar. 

Contudo, nesta visão sistemática do novo Código Florestal de 2012 existem situações 

preexistentes já consolidadas, que também são neste tratadas, ressalvando-se algum efeito 

deletério como será demonstrado. 

O novo Código Florestal não traz em seu texto princípios basilares da legislação 

ambiental, mas traz definições específicas de alguns conceitos até então controvertidos como 

no caso de restinga, cuja diferenciação se faz ao tratar desta terminologia frente ao conceito de 

floresta de restinga. 
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No caso específico desta legislação, com exceção dos conceitos gerais aplicáveis 

indistintamente ao território nacional, que estão descritos no Art. 3.°, e especificamente o 

estabelecimento da Amazônia Legal, não há qualquer menção que remonte a determinada 

atividade ou local. 

Reside aqui um olhar apurado quanto ao cerne da questão discutida no presente trabalho 

que é a atividade de suinocultura e sua consolidação no território catarinense frente a ocupação 

de áreas consideradas de APP. 

Neste sentido é importante a observação aos limites quanto ao distanciamento das 

margens dos rios para determinação da área de APP, assim apontada no Art. 4.°, que define que 

deverão ser respeitadas faixas marginais que flutuam de 30 metros a 500 metros. 

É bem verdade que a legislação teve preocupação com os agricultores de pequena 

propriedade ou de posse rural familiar, ao admitir que estes possam se utilizar da área então 

considerada como APP para plantio temporário ou sazonal de determinadas culturas, desde que 

não haja supressão de vegetação ou deterioração da qualidade da água. 

As culturas de plantio sazonal, neste caso, seriam inseridas nas áreas de vazante dos 

rios, e ali permaneceriam até que o ciclo hídrico retomasse seu caminho pretérito, o que é muito 

comum a alguns biomas. 

O plantio fica então contemplado pela legislação correlata, mas a criação de animais não 

perpassa por este ponto especificamente. A pecuária e a criação confinada de animais, deve 

respeitar os limites de margeamento existentes, sob pena de sanções que visam punir ou 

restringir direitos. 

Desta forma, o Novo Código Florestal aponta também para a necessidade de 

conservação da cobertura vegetal nativa, seja por parte do possuidor, ocupante ou proprietário, 

pessoa física ou jurídica, admitindo-se a exploração econômica. Este viés é dado quando da 

instituição da Reserva Legal pelo proprietário da terra, assim entendida como uma determinada 

área da propriedade ou posse rural, que flutua entre 20% e 80%, de acordo com o local onde 

está estabelecida a terra. 

È permitida a associação da área de Reserva Legal à área de APP, sendo este um fator 

primordial para as propriedades ou posses rurais que estejam inseridas no CAR – Cadastro 

Ambiental Rural, bem como não se utilizem de tal composição para utilização alternativa, bem 

como não esteja a área em processo de preservação ou recuperação, nos termos previstos pelos 

órgão ambientais do estados. 

A legislação de 2012 possui novos dispositivos que para os conservacionistas é visto 

como um retrocesso do processo de preservação, e para os desenvolvimentistas é tido como um 
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avanço frente ao Código Florestal de 1965. O que fica latente na legislação de 2012 é que esta 

consolida muitos dispositivos e conceitos de outras leis ou resoluções editadas desde 1965, 

fazendo um compêndio em lei única. 

O “cabo de guerra” que travado entre os que buscam a conservação plena e os que 

querem o desenvolvimento a qualquer custo é necessário para determinar em que medida a 

sociedade deve estar sintonizada, para que se tenha um ponto de convergência ou de mediação. 

Traçando um paralelo sobre o tema específico da legislação de 2012, que trata de 

maneira igual todo o território nacional, com o estudo realizado pela EMBRAPA (2003, p. 16) 

que apontou no como custo para isolamento da mata ciliar em R$2,60 por m² e de recomposição 

desta em R$3.000,00/ha, a ser suportado pelos criadores de suínos, fica claro que não se está 

aqui a tratar de um problema privado de pequenos produtores, mas sim de um problema de 

estado. 

Pequenos produtores rurais não possuem capacidade econômica plena de despender 

estes valores, isto em se considerando o ano de 2002, ainda mais quando trabalham de maneira 

a não estar vinculados a algum sistema de integração. 

Neste sentido, o legislador pátrio poderia ter inserido uma lupa e um estetoscópio para 

ver e ouvir os pleitos de cada estado para temas específicos, contudo, editou uma norma de 

caráter efetivamente difuso. 

Outra novidade apresentada é a instituição do CAR, este sim visando um banco de dados 

a ser estabelecido no âmbito estadual, para que este tenha um diagnóstico pleno das 

propriedades rurais, o licenciamento das atividades nela desenvolvidas, a averbação de reserva 

legal, a conservação das áreas de APP’s, bem como as alterações que se façam substâncias na 

terra, facilitando assim o processo de fiscalização. 

Esta forma de sistematizar as propriedades através de um cadastramento é um passo 

inovador quando se trata de cobertura do território nacional, até para os confins mais remotos, 

todavia, com a necessidade de que as unidades da federação cumpram seu papel primordial 

criar os bancos de dados e disciplinar os cadastros. 

O benefício maior trazido pelo CAR é a retirada do custo do proprietário da terra rural, 

da necessidade de averbação da reserva legal junto à margem da matrícula da propriedade, uma 

vez que os custos para a referida averbação são substanciais para os pequenos produtores. 

O §4º do Art. 18 do novo Código Florestal de 2012 faz esta permissão, ressalvando 

ainda que acaso o proprietário deseje ou necessite fazer tal averbação, no período entre a data 

de publicação da lei e o registro no CAR, este terá gratuidade de custas. O aspecto negativo até 

então do CAR é que já se passaram 02 anos da edição da legislação e até a presente data a 



69 

 

maioria dos estados não criou ou disponibilizou um banco de dados para que se proceda o 

cadastramento. 

Acaso haja uma mudança do zoneamento do município frente a área que até então era 

considerada rural, transformando-a em urbana, não desobriga seu proprietário, possuidor ou 

ocupante de manter a área de reserva legal instituída, fato este que acontece com uma gama de 

suinocultores no município de Seara/SC. 

De fato, quando o CAR estiver instituído e em pleno funcionamento poderá trazer aos 

produtores rurais, e especificamente no caso deste estudo aos suinocultores, aspectos de 

facilitação na tomada de crédito junto à instituições financeiras, bem como instituição ou 

renovação das licenças ambientais. 

Ainda assim, segundo o referenciado estudo da EMBRAPA (2003, p. 31), apenas no 

município de Seara/SC, existiam 527 propriedades sem licenciamento ambiental, número este 

que atualmente está em torno de 170, e que não serão passíveis de constar do CAR. 

Estes 170 suinocultores aproximadamente são os chamados produtores independentes 

ou não integrados, ou seja, não vinculados ao fornecimento específico para as empresas do 

setor, e que as propriedades não possuem capacidade de adequação por causa das distâncias 

marginais dos rios ou cursos d’água. 

O futuro destes suinocultores é bastante incerto, principalmente quando a aplicabilidade 

da legislação ambiental se torna um fator de embate jurídico e deixa de ser um viés de função 

social da propriedade, conforme explicitado. 

Para este tipo de atividade, que quando exercida sem a respectiva licença ambiental é 

contra os ditames legais, a alternativa é uma certa clandestinidade, na medida em que estes 

suinocultores não conseguem a emissão da GTA junto à CIDASC, visto que o sistema requer o 

número da LAO. 

Cabe apenas que o Código Florestal de 2012 não determinou de que maneira esta ou 

aquela atividade desenvolvida nas áreas de sua abrangência devem ser exercidas, deixando a 

cargo basicamente da Lei 8.171/91 a Política Agrícola nacional, em claro conflito com esta 

norma. 

As leis especificadas são colidentes no aspecto conservacionista e desenvolvimentista, 

uma vez que o Art. 19, I da Lei 8.171/91 prevê expressamente a integração dos entes federados 

para a conservação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Assim caberia um 

verdadeiro questionamento se aspectos regionais que tenham cunho preservativo, mas que 

sejam mais lenientes estriam em clara subsunção à lei nacional. 
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Verificando inclusive o texto legal percebe-se que este utiliza a expressão “deverá”, 

constituindo-se assim em norma de aplicação plena, ficando relativizada qualquer imposição 

superior.  

Uma das inovações trazidas pelo Código Florestal de 2012 é o reconhecimento das áreas 

consolidadas até 23 de julho de 2008, para a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e turismo rural, sob determinadas condições. 

Dentre as condições passíveis de serem consideradas para fins de consolidadas em área 

de APP, existe a necessidade de recomposição de faixa marginal em cursos d’água naturais no 

total de 5m, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura deste, 

quando a propriedade não for maior do que 01 módulo fiscal. 

Para as que possuem área acima de 01 módulo fiscal e menos do que 02 módulos fiscais, 

a área de recomposição a ser considerada é de 08 metros do curso d’água, considerando o 

mesmo limite acima. 

Ocorre que cada unidade da federação possui um dimensionamento diferenciado na 

definição do módulo fiscal, ou até mesmo por vezes os municípios. Em se considerando o 

Estado de Santa Catarina, o módulo fiscal varia entre 12ha e 20ha. 

A maioria das propriedades neste Estado se enquadram, na classificação que flutua entre 

01 e 02 módulos fiscais, ou seja, até 50ha correspondendo este a 88,35%21 dos municípios 

catarinenses.  

Desta forma, para reconhecimento das áreas consolidadas em APP será necessária a 

recomposição de faixas que devem variar basicamente entre 05 e 08 metros, sendo estas 

absolutas. 

Confrontando com os dados da EMBRAPA (2003, p. 22) fica claro que 2557 

suinocultores não possuem possibilidade mínima de enquadramento à legislação para 

regularização e licenciamento, sendo que destes aproximadamente 170 estão em Seara/SC. 

Não obstante haveria aqui um limbo jurídico, pois estas áreas consolidadas não seriam 

passíveis de regularização, e em tese a atividade para estes deveria ser encerrada. 

Desta forma, especificamente no município de Seara/SC haveria um contingente de 

famílias que exercem a suinocultura há muitos anos, que não mais poderiam permanecer nesta 

condição, devendo inclusive remover todas e quaisquer instalações que estejam dentro dos 

limites da APP. 

                                                           
21 <www.agricultura.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=17&itemid=38>. 

http://www.agricultura.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=17&itemid=38
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O Código Florestal de 2012 apesar de se preocupar com algumas propriedades 

consolidadas em APP não encontra uma solução específica para situações pontuais, contudo, 

que possuem grande reflexo social e econômico. 

Estabelecendo novamente uma ponte entre o novo Código Ambiental de 2012 e a Lei 

8.171/91 e fazendo este paralelo por meio do Art. 2° da referida lei, tem-se como fundamento 

desta que a subordinação às normas e princípios de interesse público, de forma que seja 

cumprida a função social e econômica da propriedade. 

Existe neste sentido uma relativização entre os princípios envolvidos na ordem 

econômica e social constitucionais, frente ao disposto no capítulo do meio ambiente. 

Paulilo et al. (2003, p. 39) reforçam que o papel da terra e da família nesta inserida, está 

vinculado ao processo de produção e à divisão de atribuições de cada membro, onde o processo 

é único e deve integrar as funções. Afirmam os mesmos autores também que o processo de 

construção das atividades familiares passa necessariamente por um fomento governamental ou 

associativo, como forma de criar condições de fixação do homem ao campo. 

A aplicação da norma florestal vigente está umbilicalmente atrelada à Política Agrícola 

e a interpretação holística ou até mesmo sistêmica aponta para uma possível composição sem o 

enfrentamento das áreas e atividades existentes com a preservação e o desenvolvimento. 

As APP’s possuem esta regulamentação administrativa descrita por meio da legislação 

referenciada, e o desvio desta pode gerar ao ator do ato ou fato que a viole, sanções de natureza 

administrativa, cível ou criminal.  

Para a previsão das sanções cíveis, o instrumento criado quando se trata de interesse de 

natureza difusa pode ser exercido de maneira coletiva ou individual pelos legitimados ativos 

para tal. 

Dentre estes instrumentos cíveis podemos destacar a Ação Popular e a Ação Civil 

Pública que visam, neste caso a proteção de ato lesivo ao meio ambiente.  

No que tange ao processo administrativo ambiental a regulamentação se dá através do 

Decreto 6.514/08, quando a unidade da federação não dispuser de regra própria, assim 

vinculado ao aspecto estadual, mas regulando tal decreto tudo o que tange à esfera federal.  

O decreto referenciado possui disposições específicas relativas à ocupação de APPS, 

como no Art. 66, que em seu caput dispõe especificamente sobre a utilização de APP’s sem 

autorização ou em desacordo com esta. 

Tal dispositivo estaria apto a ser aplicado instantaneamente aos produtores rurais, e no 

caso aqui tratado aos suinocultores, na medida em que estes não possuem autorização para o 

uso da área que ali estão, bem como não reúnem condições de requerer a referida autorização. 
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Para este caso a sanção prevista vai de R$500,00 à R$10.000.000,00. Ampliando assim 

a esfera de sanções a serem aplicadas, a Lei 9.605/98 prevê que constitui crime ambiental a 

utilização fora das normas de proteção, nos termos do Art. 38, sendo passível de penalização 

prevista com detenção de 01 a 03 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Este é um aspecto que leva à criminalização de pessoas ou atividades exercidas, e que 

por desconhecimento legal traz uma norma sancionadora à conduta corriqueira. 

Neste sentido, uma atividade que sempre foi exercida, e que está associada ao aspecto 

de manutenção quando interpretada à função social da propriedade, pode gerar ao suinocultor, 

por incapacidade de adequação de sua propriedade em decorrência de critérios geográficos, 

uma gama de problemas que vão desde o aspecto pecuniário, até o criminal. 

O conjunto de normas existentes para regular a vida das pessoas, também traz a estas 

um olhar sancionador, limitando a capacidade de cada cidadão.  

O Novo Código Florestal de 2012, depois de uma longa discussão que envolveu um 

embate jurídico e social entre cidadãos, entidades representativas, facções políticas e sociedade 

civil organizada trouxe uma nova fórmula para problemas existentes, sempre buscando 

estabelecer regramentos para situações diversas. 

A criação desta sistemática interpretativa, que associa administração de recursos, 

sanções e fins sociais e econômicos da propriedade não pode, e nem está vinculada a apenas 

este novo regramento, mas se vincula à vida das pessoas. 

Através então de processos construtivos sociais, a norma deve atender ao cidadão e não 

o cidadão meramente atender à norma. 

 

3.7 DAS POSSÍVEIS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AOS SUINOCULTORES 

 

Verificada inicialmente a condição de irregularidade dos suinocultores por meio do 

estudo da EMBRAPA, sem a possibilidade de adequação à legislação ambiental dos 

suinocultores, estes passam a estar passíveis de sanções, seja na esfera administrativa, seja na 

criminal. 

O legislador ordinário ao criar uma fonte de aplicação de medidas sancionadoras 

administrativamente, lembradas por Moraes (2003, p. 31), sobre o meio ambiente, idealizou 

uma complementação ao arcabouço jurídico criado anteriormente, visto que necessitava de 

regulamentação. 
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Algumas normas ambientais estão em branco, ou seja, necessitam de uma 

regulamentação, e visando exatamente esta medida a edição do Decreto 6.514/08 veio para 

determinar de que forma as ações administrativas devem ser tomadas. 

Não está ao arbítrio dos órgãos de fiscalização ambiental agir perante a atividade 

fiscalizatória, senão balizados pelos ditames legais para que não haja o cometimento de 

excessos ou desvios, servindo assim o instrumento legal para que a administração, aliada aos 

princípios constitucionais, dê contornos de válido aos atos por ela praticados. 

O advento do Decreto 6.514/0822 teve literalmente o sentido de indicar sanções 

administrativas, que preambularmente estão dispostas da seguinte forma: 

Importante destacar que este decreto regula as ações no âmbito federal, e em tese, 

aplicar-se-á nas competências da Lei Complementar 140. Outrossim, a maioria das unidades da 

federação não possui regulamentação específica para o meio ambiente, possuindo, por vezes, 

legislação para processo administrativo de forma geral. 

A indicação conceitual do que seja infração administrativa ambiental dada pelo Art. 

2.°23 é que direciona as ações fiscalizatórias da administração. A indicação de que ações ou 

omissões relativas ao meio ambiente se constituem necessariamente em infrações traz um 

direcionamento claro, que as medidas formais estão contempladas no rol das possíveis sanções. 

A covalência de termos e nomenclaturas formais do poder de fiscalização frente às 

normas é preponderante no reconhecimento de que o fato cometido pode ou não ser considerado 

infração administrativa. Tomando como exemplo, seria factível afirmar que o empreendimento 

que opera sem o respectivo licenciamento ambiental está cometendo uma sanção passível de 

penalidade administrativa (caput do Art. 6624), bem como um crime ambiental (Art. 60 da Lei 

9.605/98)25. Neste exemplo fica claro que a inexistência ou o vencimento da LAO e o 

funcionamento do estabelecimento sem esta é passível de sanções (penais e administrativas) o 

que ensejaria uma efetiva fiscalização, autuação, graduação de penas e punição do 

estabelecimento. 

                                                           
22 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.  
23 Art. 2.° Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 

uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na Seção III deste Capítulo. 
24 Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas 

legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). Multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
25 Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:  
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Contudo, se o empreendedor está sem o referido licenciamento em decorrência do 

vencimento deste, mas deu entrada no pedido de renovação dentro do prazo previsto 

legalmente, ou seja, 120 dias (Art. 14, §4.° da Lei Complementar 140/2011)26 antes do 

vencimento está a operar sem licença, mas não é passível de sanção.  

Em um primeiro olhar a percepção seria a de violação pelo administrado que está 

fazendo funcionar o estabelecimento sem a licença correspondente, mas este requereu e o poder 

público, em decorrência de mora processual administrativa ou morosidade não conseguiu 

conceder a renovação, por necessidade de vistoria prévia, o que não pode ser o caso de 555 

suinocultores, sendo aproximadamente 170 do município de Seara/SC. 

Neste contexto, necessariamente Meirelles (2007, p. 87) nos lembra que: 

 

Na Administração Pública prossegue a máxima de que não há liberdade nem vontade 

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe 

na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o 

particular, significa 'poder fazer assim’; para o administrador significa’ deve fazer 

assim’. (grifou-se). 

 

 

Esta máxima administrativa, aplicada também ao procedimento fiscalizatório ambiental 

está totalmente alinhada com o princípio da legalidade estrita, determinado pelo caput do Art. 

37 da Constituição da República Federativa do Brasil27. Também na atividade fiscalizatória o 

agente não estará adstrito aos princípios enumerados no artigo referenciado, mas vinculado aos 

demais, infraconstitucionais, descritos no Art. 9528 do referido decreto. 

Assim, com o regular processo de fiscalização e constatadas ações do particular ou do 

ente público que sejam necessariamente passíveis de sanção, o agente público deverá lavrar o 

auto de infração, dando-se ciência ao autuado e abrindo prazo a este para exerça as prerrogativas 

de contraditório e ampla defesa. 

Também no ato de fiscalização, além da lavratura do auto de infração poderá o ora 

autuado proceder com apreensão de bens, embargo de obra ou atividade, suspensão de venda 

                                                           
26 Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de 

licenciamento.  

   [...] 

§ 4°  A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte)    dias 

da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado 

até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 
27 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 
28 Art. 95.  O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, 

bem como pelos critérios mencionados no parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
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ou fabricação de produto, suspensão parcial ou total de atividades, destruição ou inutilização 

dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração, ou ainda a demolição. 

Em um primeiro olhar, parece que a tomada destas medidas elencadas está a violar os 

princípios de ampla defesa e contraditório, contudo, também estas medidas em decorrência de 

proporcionalidade e razoabilidade, não podem ter efetividade sem que a parte autuada seja 

demanda a se manifestar, mas possuem o condão de evitar novas ocorrências ou reincidências. 

Em Alexandrino (2008, p. 194), quando o produto do ilícito administrativo consistir em 

apreensão de animais ou produtos perecíveis é imprescindível o recolhimento, sendo que nos 

demais casos o autuado, supostamente infrator poderá ser nomeado como depositário do bem, 

se o agente assim o entender, dentro de sua discricionariedade. 

O equilíbrio necessário ao agente público não deve ensejar, por exemplo, a demolição 

imediata de um bem, tampouco deixar funcionar atividade notoriamente poluidora sem que 

sejam impingidas sanções. 

Na mesma esteira condutora das ações que buscam a harmonização entre a colidência 

de princípios constitucionais, segundo Moraes (2008, p. 41) deve o agente público se esmerar 

quando do exercício de suas funções.  

As condutas apresentadas pelo Decreto 6.514/08 são similares aos tipos penais 

apresentados na Lei 9.605/98, uma vez que a divisão destas também se classifica em infrações 

contra fauna, flora, ordenamento urbano e patrimônio cultural, contra unidades de conservação, 

contra a administração ambiental e relativas à poluição. 

Já na poluição ambiental estão inseridas uma gama de condutas distintas, sendo que, por 

exemplo, em um único artigo existem condutas plurisubjetivas (Art. 6129). 

Nas sanções previstas nesta subseção está prevista também a ampliação, reforma, 

construção, funcionamento de estabelecimentos, obras ou serviços, considerados 

potencialmente poluidores sem a respectiva licença ou autorização, fato este relatado 

anteriormente e que por sua natureza, pode de imediato ter seu embargo decretado e/ou 

demolição, sendo estas formas de sanção30, o que se aplica ao caso dos suinocultores. 

                                                           
29 Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde 

humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade: 

   Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).  

   Parágrafo único.  As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico 

elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em 

conformidade com a gradação do impacto. 
30 Art. 3.° As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: I - advertência; II - multa simples; 

   III - multa diária; IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; IV - apreensão 

dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; V - destruição 
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Neste norte, as medidas administrativas possuem uma efetividade plena na condução de 

suas sanções, e quando respeitados os princípios constitucionais e infraconstitucionais 

determinantes do ato terão eficácia no ato sancionatório. 

 

3.8 SANÇÕES CRIMINAIS IMPUTÁVEIS AOS SUINOCULTORES E     

CRIMINALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Não apenas as sanções administrativas, que os suinocultores, que não estão regulares 

com seu processo de licenciamento estão sujeitos, também podem estes incorrem em crimes 

ambientais. O reflexo dos dispositivos constitucionais, que visam tipificar as condutas, 

determinar as sanções e aplicar as penas se materializou por meio da Lei 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1988. 

A referida lei traz em seu preâmbulo que esta dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, ou seja, 

diferentemente da crença geral a referida legislação não trata apenas de sanções criminais, mas 

também de procedimentos administrativos dispostos por aplicações regulamentares. 

Já no Art. 2.º da referida lei as pessoas físicas em geral e os administradores de quaisquer 

entes públicos e privados são passíveis de sanções dispostas na legislação de referência, assim 

determinado: 

Art. 2.º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 

Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como 

o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 

gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

 

 

Conforme transcrição literal do texto supracitado pode haver a aplicabilidade da pena 

ao indivíduo, ao coautor e ao partícipe, cada qual na medida de sua culpabilidade. E mais, por 

vezes quem preenche o tipo sequer tem noção de que o fato por este cometido é passível de 

sanção. Contudo, como bem se sabe, o desconhecimento da lei não serve de escusa ao infrator, 

mas pode atenuar a pena quando comprovadamente este não possui a clara noção das 

consequências, bem como sua escolaridade não for suficientemente determinante para alcançar 

a tal consciência do homem médio.  

Como exemplo, podemos citar os agricultores e os parceiros/integrados (pessoas que 

vivem da parceria avícola ou suinícola). 

                                                           
ou inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do produto; VII - embargo de obra ou atividade 

e suas respectivas áreas; VIII - demolição de obra; IX - suspensão parcial ou total das atividades; e   X - restritiva 

de direitos. 
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A Lei 9.605/98 em sua estrutura está dividida em 08(oito) capítulos, que tratam (i) das 

disposições gerais; (ii) da aplicação da pena; (iii) da apreensão dos produtos e instrumentos 

utilizados; (iv) da ação e do processo penal; (v) dos crimes contra o meio ambiente; (vi) da 

infração administrativa; (vii) da cooperação internacional para preservação do meio ambiente; 

e (viii) das disposições finais. 

Quando o olhar se volta a dois pontos específicos como os crimes e as infrações 

ambientais é necessário frisar que o primeiro se divide em crimes contra a fauna (Art. 29 ao 

Art. 37), crimes contra a flora (Art. 38 ao Art. 53), crimes de poluição e demais espécies 

delitivas (Art. 54 ao Art. 61), crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural (Art. 

62 ao Art. 65) e crimes contra a administração ambiental (Art. 66 ao Art. 69-A). No segundo 

plano estão as infrações administrativas que estão disciplinadas do Art. 70 ao Art. 76. Vale 

lembrar que o processo administrativo ambiental está regulado pelo Decreto 6.514/08. 

Segundo Fiorillo (2013, p. 87) os crimes dispostos nos artigos acima, bem como as 

infrações administrativas são aplicáveis tanto às pessoas físicas, quanto às pessoas jurídicas 

diretamente ou por meio de seus prepostos. Esta foi a razão pela qual a EMBRAPA, no estudo 

de referência identificou os suinocultores e as respectivas agroindústrias as quais estes estariam 

vinculados. 

Neste sentido o Art. 60 da Lei 9.605/98, conforme Greco (2003, p. 98) aponta que 

constitui crime punível com detenção, fazer funcionar atividade sem licença ou autorização dos 

órgãos ambientais competentes. Esta é atualmente a realidade de aproximadamente 170 

famílias no município de Seara/SC. 

Para que a empresa Seara Alimentos Ltda não incorresse em criminalização de sua 

atividade, dos 783 suinocultores que a esta estavam vinculados em 2007, um total de 47 foram 

desativados, pois suas propriedades não tinha condições legais para a continuidade na atividade. 

O número pode até não parecer expressivo, contudo, estas famílias dependem da atividade para 

sua mantença.  

Nominalmente, todos os abaixo relacionados deixaram a atividade. 

 

Figura 3 - Suinocultores desativados (continua) 

Nome Bairro/Região Município CPF 

 

Altir Salvi Linha Nova santa Cruz Itá 469949809-28 

Amarildo Marroco Linha Floresta Seara 609500729-15 
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Nome 

(continua) 

Bairro/Região 

(continua) 

Município 

(continua) 

CPF 

(continua) 

Antonio Dezen Linha São Pedro Seara 220078659-04 

Zeferino Rodio Lageado Acidio Lindóia do sul 891998989-34 

Davino Finger Passo do Uva Itá 134340639-00 

Delazir dalla Costa Planalto Concórdia 594190919-53 

Dorvalio Forquezatto Linha Lomba Grande Arvoredo 385098819-87 

Egon Schenkel Linha Bela vista Itá 134237979-91 

Helho Zastrow Canhada Grande Arabutã 134344979-00 

Ines Zardo Linha Caçador Seara 685071009-53 

Jair Zancan Linha Bonito Ipumirim 777282389-49 

Jair Zandonai Linha Bernardi Seara 019189649-71 

Jairo Petry Linha Borboleta Alta Itá 685064309-38 

Januario Sartoretto Rio São Francisco Itá 134225109-15 

Lauri Santuches Linha Adolfo Konder Itá 430569119-15 

Loucevaldo Mello Linha Bonito Ipumirim 148564929-34 

Luiz Moscon São Miguel Xavantina 284384189-53 

Mario Hertal Linha Joana Baixa Lindóia do sul 422416509-00 

Rogemar Hann Lageado Quirino Arabutã 800518809-97 

Sadi Bastian Linha Juriti Arabutã 020757339-53 

Silfredo Bautitz Linha Bom Sucesso Ipumirim 029753180-09 

Silverio Wolmann Linha Borboleta Alta Itá 652625739-91 

Valdir Gross Maria Ghunther Lindóia do sul 774837829-00 

Adão dos Santos Linha Beira Rio Arabutã 537980070-04 

Ademir Weimer Linha Guaraipo Arabutã 933047739-91 

Amelio Michaelsen Linha Ipiranga Seara 195009989-04 

Amelio Neis Linha dois Irmãos Ipumirim 195043659-49 

Daniel Zanella Linha das Palmeiras Xavantina 251107999-20 

Dorvalino Raber Linha Beira Rio Arabutã 430243519-49 
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Nome 

(concluído) 

Bairro/Região 

(concluído) 

Município 

(concluído) 

CPF 

(concluído) 

Egidio Gossler Linha Borboleta Alta Seara 032019969-04 

Francisco Salvinski Linha Salto Grande Ipumirim 031999329-91 

Geraldo Perondi Linha Passo das Antas Xavantina 915412209-00 

Gilmar Bavaresco Linha àgua bonita Seara 771773809-02 

Gilmar Giacomolli Linha Borboleta Alta Itá 568395889-04 

Ilário Martini Linha Floresta  Seara 0141386979-34 

Ilasio Buth Linha Fazendinha Arabutã 348056059-87 

Irma Lambing Linha Fazendinha Arabutã 021158869-50 

Jair Oldoni Linha Nova Teotônia Seara 687646699-04 

José Senger Linha São Rafael Ipumirim 220903719-00 

Ladi Sgarbossa Linha Pelotas Arabutã 526361609-06 

Renato Rowe Linha Dom Pedro Seara 385750279-72 

Rudi Fedrizzi Linha Alvorada Xavantina 612697949-49 

Silâo Seghetto Salto Grande Ipumirim 018559069-10 

Valdir Bernardi Linha Salgado Ipumirim 439988449-53 

Valdir Dallagnol Linha Caçador Itá 220092139-04 

Valmecir Spricigo Dois Irmãos Ipumirim 626822889-87 

Valtecir Rech Vila Nova Xavantina 729815129-00 

 

Fonte: Seara Alimentos Ltda. 

 

Esta fração representativa dos 555 suinocultores da região da AMAUC, sendo 10 do 

município de Seara, SC, que não possuem o licenciamento, pois não estão em condições para 

tal reflete uma realidade regional e poderá conduzir os suinocultores que não são aderentes às 

agroindústrias a uma imputação penal, na decisão de manterem a atividade. 

 

3.9  RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE NORMAS COMO POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA   

A SUINOCULTURA 

 

Os problemas de quaisquer natureza que envolvam normas constitucionais em clara 

colisão, como indica Barroso (2011, p. 122), podem ser solvidos por meio de uma espécie de 
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mediação de conflitos. Neste sentido, para o caso dos suinocultores que estão com a situação 

irregular existem normas constitucionais que se confrontam, conforme apresentado, ou seja, o 

direito de propriedade colidindo com o interesse difuso do meio ambiente.  

Carson (2010, p. 15) em clara consonância com o viés coletivo do meio ambiente por 

sua natureza difusa não se resignou com a carência de defesa por meio do poder público nos 

Estados Unidos da América, e traçando um paralelo entre o que ocorria naquele país e o que 

acontece atualmente no Brasil há que se considerar esta ponderação entre as ações 

governamentais e os fins a que se pretende atingir.  

Assim, tanto lá quanto aqui, o mesmo legislador que idealizou os princípios que devem 

estar correlatos com o meio ambiente e com o direito de propriedade caminhou no sentido desta 

harmonização, quando possível. 

Lembra Alexy (2008, p. 90) sobre princípios o seguinte: 

 

Princípios são, por  conseguinte, mandados de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em  graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua 

satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicos é determinado pelos 

princípios e regras colidentes. 

 

Através da interpretação da definição clássica de Alexy a colisão de princípios 

fundamentais de propriedade e do meio ambiente, pode ser pensada basicamente de uma 

maneira, que se divide em outras duas. O fundamento seria o balanceamento de ações, que se 

dividem em ponderação e sopesamento. 

O balanceamento para solução da colidência entre princípios consiste num equilíbrio 

pensado de forças para a resolução, conforme determina Alexy (2008, p. 93). 

 

Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de 

acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido -, um dos princípios 

terá de ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser 

declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na 

verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face de outro sob 

determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser 

resolvida de forma oposta. 

 
Lenza (2011, p. 594) lembra que não factível a ponderação e o sopesamento entre regras ou 

quando de um lado estão as regras e do outro os princípios. Afirma que regras devem ser solvidas 

por meio dos princípios inerentes a estas. 

Sopesar os princípios significa se utilizar de razoabilidade e proporcionalidade entre o fato 

e o princípio. 

Barcelos (2008, p. 55) destaca sobre a ponderação o seguinte: 
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[...] a ponderação pode ser descrita como uma técnica de decisão própria para casos 

difíceis (do inglês ‘hard cases’), em relação aos quais o raciocínio tradicional da 

subsunção não é adequado. A estrutura geral da subsunção pode ser descrita da 

seguinte forma: premissa maior – enunciado normativo – incidindo sobre premissa 

menor – fatos – e produzindo como conseqüência a aplicação da norma ao caso 

concreto. O que ocorre comumente nos casos difíceis, porém, é que convivem, 

postulando aplicação, diversas premissas maiores igualmente válidas e de mesma 

hierarquia que, todavia, indicam soluções normativas diversas e muitas vezes 

contraditórias. A subsunção não tem instrumentos para produzir uma conclusão que 

seja capaz de considerar todos os elementos normativos pertinentes; sua lógica tentará 

isolar uma única norma para o caso. 

  

As técnicas de solução destes princípios fundamentais, em regra estão vinculadas a um 

processo judicial de discussão destas, mas pode ser utilizada em procedimentos administrativos, 

como na mediação, arbitragem e até mesmo no caso dos TAC’s. 

Na impossibilidade de harmonização, Dantas (2006, p. 11) destaca a existência de 

medidas urgentes que podem ser instrumentos suficientes para a urgência apresentada, contudo, 

devem ser utilizadas com reserva. 

Ainda na esteira da composição por meio de uma chamada autotutela das ações a 

composição possui feições até então apresentadas. 

Mello (2014, p. 40) ressalta que a ponderação consiste na atribuição de pesos a 

determinados elementos do caso concreto. 

Observando o caso dos suinocultores que estão em situação de desacordo com a lei, o 

balanceamento enquanto técnica se constitui em instrumento para que a atividade não seja 

inviabilizada.  

 

3.10 AS NUANCES DA LEGISLAÇÃO FRENTE AO TAC DA AMAUC 

 

D’Isep (2009, p. 157) lembra que a titularidade do estado relativamente ao meio 

ambiente não pode isoladamente exercida, mas deve ser sistematicamente determinada, ainda 

que aquele seja o detentor da decisão. E neste norte o TAC, sem dúvida, traduz-se em marco 

para adequação das propriedades em detrimento do encerramento da atividade, cumprindo com 

a harmonização entre princípios constitucionais colidentes. 

Não foi outro o posicionamento do Centro de Apoio ao Meio Ambiente, por meio de 

seus órgãos do MPSC, que o da prevalência da mediação e do bom senso para o caso concreto 

seja o caminho ideal, ainda que o documento firmado pelos envolvidos no procedimento 

administrativo do TAC seja contrário à literalidade da norma.  

Outrossim, em decorrência da independência de cada Promotor de Justiça, a 

harmonização por vezes reste prejudicada, como no caso do produtor de suínos Anísio 
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Wermeier31, do município de Ipumirim/SC, em que houve a interdição da atividade por 

inadequação da propriedade às distâncias determinadas no TAC.  

Neste caso especificamente o integrado tinha várias pocilgas em 2 propriedades, sendo 

produtor suinícola independente, sem licenciamento ambiental, em que ficou determinada a 

demolição de suas pocilgas que não podiam estar no mínimo a 10 metros de distância, e às 

demais teriam que se adequar nos termos do TAC da AMAUC. 

Este caso não está isolado ou adstrito à suinocultura, ocorrendo também na avicultura 

quando a propriedade não pode se adequar ás regras ambientais. 

Ainda que haja disposição expressa prevista no TAC da AMAUC para adequação das 

propriedades seja realizada, uma gama de suinocultores, assim denominados como 

independentes e não cobertos por este instrumento está descoberto de prazos e condições 

técnicas de adequação. 

A EMBRAPA descreve em recente estudo, nas palavras de Miranda et. al. (2013, p. 

125) que os resultados obtidos pelo TAC da AMAUC são satisfatórios como por exemplo, com 

o Licenciamento ambiental de 1.300 por meio do TAC e de igual número por meio de licenças 

normais, e ainda, As agroindústrias integradoras só podem abater suínos vindos de propriedades 

com licença ambiental.  

Desta forma o TAC de fato se traduziu em instrumento de adequação aos suinocultores 

vinculados às agroindústrias, mas deixou de contemplar os suinocultores independentes, 

ficando estes sob a tutela de julgamento dos critérios não apontados neste instrumento, e sob a 

ação do Ministério Público, o que por sua vez pode inviabilizar a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Processo 242.06.000256-5 da Comarca de Ipumirim/SC. 

<http://esaj.tjsc.br/cpog/sow.do?processo.codigo=6Q00001UK00008processo.foro=242&conversationId=&da

dosConsulta.localPesquisa,cdLocal=242&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICA

DO&dadosConsulta.valorConsulta=An%C3%ADsio+Wermeier&vlCaptcha=SvwaD&paginaConsulta=1>.  

http://esaj.tjsc.br/cpog/sow.do?processo.codigo=6Q00001UK00008processo.foro=242&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa,cdLocal=242&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=An%C3%ADsio+Wermeier&vlCaptcha=SvwaD&paginaConsulta=1
http://esaj.tjsc.br/cpog/sow.do?processo.codigo=6Q00001UK00008processo.foro=242&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa,cdLocal=242&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=An%C3%ADsio+Wermeier&vlCaptcha=SvwaD&paginaConsulta=1
http://esaj.tjsc.br/cpog/sow.do?processo.codigo=6Q00001UK00008processo.foro=242&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa,cdLocal=242&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=An%C3%ADsio+Wermeier&vlCaptcha=SvwaD&paginaConsulta=1
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4 CONCLUSÃO 

 

O meio ambiente, assim analisado em sua complexidade, constitui-se em uma gama de 

conceitos que buscam uma integração, seja na tomada de decisões de natureza administrativo-

fiscalizatórias, seja na esfera judicial, mas visam o bem-comum. 

A proteção deste conjunto de bens é um dever de todos buscando as garantias 

constitucionais apontadas no Art. 225 da CRFB/88, bem como em toda uma infinidade de leis, 

regulamentos, decretos e resoluções que permeiam o tema. 

Para tanto a CRFB/88 é um grande marco para o direito ambiental brasileiro uma vez 

que tal inovação legislativa expressamente sobre o meio ambiente inovou o processo 

constitucional brasileiro, consagrando o princípio de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como garantia de continuidade.  

Algumas atividades desenvolvidas, por sua natureza inerente, podem ter normas mais 

ou menos restritivas editadas, para que os impactos ambientais sejam mitigados. 

Nesta consolidação de um processo histórico-evolutivo de ocupação espacial, cujos 

habitantes que migraram para as novas terras trouxeram consigo suas culturas e tradições, e 

desenvolvendo as atividades produtivas dentro das capacidades de conhecimento e 

discernimento, foi necessária a adequação de alguns processos. 

A compreensão da dimensão trazida por meio da atividade de avicultura, bem como da 

suinocultura para a arrecadação do Estado de Santa Catarina é fator que determina as ações para 

o desenvolvimento destes. Indicam os órgãos nacionais que medem a atividade financeira 

nacional que este setor representa importante percentual na balança comercial, além da 

quantidade de postos de trabalho gerados.  

O sistema de criação de aves e suínos possui um leque multidisciplinar de profissionais 

vinculados à atividade, que vão desde o técnico agrícola aos vendedores do mercado externo. 

A sujeição aos sistemas de regulação de mercado e suas variáveis, fazem com que haja 

sazonalidade para a criação de animais, o que traz prejuízos ao mercado consumidor como um 

todo. O prejuízo pode ser verificado, quando por exemplo ocorre o fechamento de um mercado 

por doença ou conveniência política, restringindo assim o envio da mercadoria e 

sobrecarregando o mercado nacional. 

Nas leituras de oscilações na economia mundial, pode-se perceber que em maior ou 

menor medida, as ações específicas de setores ou governos podem determinar como se 

comportará um segmento. 



84 

 

Na análise das últimas crises mundiais financeiras como em 2004 na Rússia, 2008 no 

mundo como um todo e 2010 na Grécia, o dedo estatal estava sempre envolvido. 

Para que um segmento da economia possa ter certa estabilidade não pode estar adstrito 

à interferência deliberada do estado, sendo obrigação deste fomentar as atividades e interferir o 

mínimo possível na atividade privada, regulando apenas o que é essencial. 

A atividade econômica como um todo necessita de autonomia pra a sequência de sua 

atividade, e conforme explicitado cabe ao estado a regulação do mercado naquilo que é 

essencial. Contudo, a regulação do essencial passa não só por fatores relacionados ao aspecto 

econômico, mas também por fatores ambientais, tais como os fatores naturais, de condições de 

trabalho, de patrimônio público dentre outros. 

Esta é a razão principal para que o estado edite normas, por vezes em excesso. Falta 

uma consciência clara ao Estado dos motivos que devem ensejar a edição de normas, visto que 

estas aí estão em grande volume, mas deixa de perceber que o que se carece não são das normas, 

mas sim da fiscalização. 

Este pano de fundo proposto no trabalho, tem basicamente por fundamento o estudo 

realizado pela EMBRAPA para a celebração do TAC com o MPSC, para os suinocultores que 

são integrantes do Consórcio Lambari e por consequência fazem parte da AMAUC. 

Ao tratar do tema se percebeu que não são apenas suinocultores, mas sim famílias que 

vivem da suinocultura, fixadas ao campo e ao meio de vida rural em um tempo em que há 

enorme preocupação com outro êxodo rural, como o ocorrido na década de 1980, visto que pela 

falta de condições financeiras, estas famílias passam a se instalar em bolsões de pobreza. 

O estudo da EMBRAPA é de importância que ainda não é passível de mensuração, 

apesar de uma avaliação decenal dos resultados, mas carece de elementos técnicos que possam 

apurar o que ocorreu com os suinocultores que não tinham possibilidade de adequação à 

legislação ambiental. 

Conforme mencionado anteriormente, a empresa Seara Alimentos Ltda, por ter se 

comprometido no TAC firmado com o MPSC desligou alguns suinocultores de seu processo de 

integração, pois estes não atendiam às especificações legais. Por trás destes desligamentos, 

assim como nas demais empresas que tiveram que proceder desta forma por força do 

instrumento, também estão famílias. 

Este processo não prejudicou a produção para as agroindústrias, mas relegou a um 

segundo plano a condição de vida de suinocultores, não por culpa das agroindústrias, mas sim 

por falta de ação governamental para buscar uma solução plausível para estas famílias. 
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Soluções só são possíveis quando ambas as partes estão dispostas à negociação, mas 

quando se trata de manutenção da família por meio de uma atividade estes não podem se expor 

e colocar em risco sua mantença. 

Neste ponto reside a crítica ao trabalho realizado, que em sua amplitude teve um aspecto 

positivo, mas deixou de contemplar os suinocultores independentes, bem como deixou de 

apontar soluções aos suinocultores que foram desligados do processo. 

A consciência plena da existência da legislação que é um limitador à atividade, aliada 

ao direito de propriedade (e não se está aqui a afirmar que o indivíduo tenha perdido sua terra, 

mas teve sua atividade restringida), pode fazer com que o suinocultor não mais exerça nada em 

suas terras, apesar de realizar a atividade por anos. 

Criminalizar as condutas e penalizar com multas pesadas, assim permitidas na legislação 

ambiental, traz um fator de insegurança jurídica, leva o suinocultor à informalidade 

mercadológica e rebaixa sua qualidade de vida, pois agrega menos renda. 

A atividade suinícola exige um tratamento intensivo dos animais, bem como de suporte 

técnico. Este custo sempre foi suportado pelas agroindústrias, já que quando o suinocultor é um 

integrado os animais pertencem à agroindústria, que fornece ração e vacinas aos animais, ou 

seja, concorre com a maior parte do custo da criação. No momento em que este suinocultor não 

está vinculado a ninguém e é independente, todo o risco da atividade passa às mãos deste. 

A EMBRAPA, em eventual estudo suplementar pode averiguar o que houve com os 555 

suinocultores da AMAUC que não tinham condições de continuar com a atividade e apurar se 

estes estão na clandestinidade ou deixaram a atividade, apontando assim para o governo do 

Estado de Santa Catarina possíveis soluções aplicáveis ao caso. 

Para os suinocultores aderentes do TAC da AMAUC este foi de grande valia, mas para 

os 555 identificados como de impossibilidade de adequação da atividade, o instrumento não 

teve consequências positivas. 

O Estado, somente atinge a plenitude de um alcance social quando suas instituições 

pensam globalmente, integrando holisticamente a teoria e a prática. Não basta para o 

administrador público identificar o problema sem apontar soluções. Não basta o órgão 

fiscalizador verificar situações de irregularidade em que há pessoas e famílias envolvidas e não 

tomar ações. 

Utilizar os instrumentos de resolução de conflitos apresentados pode ser um dos 

caminhos que conduzem à solução das controvérsias, mas prescinde necessariamente de um 

diagnóstico mais apurado. 
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Os suinocultores não podem ter um tratamento á margem da lei, meramente pela 

confrontação entre aspectos legais de uma lei de abrangência nacional, e de outra local que mais 

os beneficia. 

Não é pela via judicial de criminalização das condutas que se deve discutir se esta ou 

aquela lei é melhor, mas sim por um estudo apurado de campo, por meio dos técnicos da 

atividade. 

O mote da ocupação socioespacial é a integração entre o indivíduo e o meio ao qual este 

está inserido. As situações já estão consolidas, conforme o estudo da EMBRAPA, as pessoas já 

estão no local e desenvolvendo sua atividade de trabalho e não se pode tratar tais indivíduos 

sem um olhar de cidadania. 

Conhecer os ditames legais precisamente e aplica-los a cada caso é o que traz tanto ao 

órgão competente de fiscalização uma efetividade, quanto a preservação plena do meio 

ambiente. Ponderar os polos desta balança é o grande desafio tanto do Estado, quanto do 

administrado. 

Quando se tem consciência de onde viemos e para onde queremos seguir, podemos ter 

uma compreensão do todo e encontrar melhores soluções aos aspectos que nos circundam.  

Integrar as normas nacionais sobre meio ambiente, ao conjunto de obrigações e 

regulações desenvolvimentistas necessárias às nações é uma tarefa árdua e por vezes ingrata, 

contudo, o meio ambiente no aspecto antrópico demonstra uma capacidade de resiliência que 

não é inteligível ao homem, devendo a norma ser tão dura que coíba os eventuais excessos, e 

perene ao ponto de permitir o desenvolvimento pleno. 

Nesta esteira de pesos e contrapesos legais e de fato, o desafio destes órgãos que 

produziram o estudo inicial é compor esta sinfonia integrativa de regramentos, materializando-

a nas ações regulatórias e fiscalizatórias, e ao mesmo tempo permitindo que os indivíduos 

exerçam suas atividades para que seja pleno o conceito trazido dentro do seio normativo 

constitucional e das leis que o influenciaram. 
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ANEXO A – RELATÓRIO PRELIMINAR – DIAGNÓSTICO DE PROPRIEDADES 

SUINÍCOLAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO 
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ANEXO B – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS 
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