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A civilização tem isto de terrível: 
o poder indiscriminado do 
homem abafando os valores da 
natureza. Se antes recorríamos a 
esta para dar uma base estável 
ao Direito (e, no fundo, essa é a 
razão do Direito Natural), 
assistimos, hoje, a uma trágica 
inversão, sendo o homem 
obrigado a recorrer ao Direito 
para salvar a natureza que morre 
(Miguel Reale). 
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RESUMO 

 

O Estado de Santa Catarina, em sua peculiar composição, 

constitui-se em grande parte de extensa rede de 

vegetação marginal, que vem sendo ao longo dos anos 

deteriorada gradativamente, quer por sua localização, 

quer por estar próxima a margem de águas correntes, 

quer por se encontrar em local estratégico para a 

passagem de rodovias ou, outras vias de acesso. A 

legislação por mais de 30 anos buscou preservar e 

amparar a existência desse habitat, classificando a 

vegetação de preservação permanente, e, da mesma 

forma, várias políticas ambientais foram desenvolvidas 

neste sentido. Contudo, diante da promulgação, em Santa 

Catarina, da lei n. 14.675/2009 - Código Ambiental 

Catarinense - na qual o legislador reduziu drasticamente 

a margem de proteção desse ecossistema, com sérios 

prejuízos ao meio ambiente equilibrado no Estado. Não 

bastasse é ainda a citada norma, contaminada por 

comandos inconstitucionais. Partindo dessa constatação é 

que se estabeleceu o enfoque do trabalho, escolhendo 

como recorte da pesquisa a região do Manguezal do Rio 

Tavares em Florianópolis, SC. Assim o trabalho define a 

importância da vegetação marginal como fator 

impeditivo da ocorrência de desastres naturais,  através 

da leitura de bibliografia especializada sobre o assunto, e 

do estudo geográfico da região, através de consultas a 
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fotografias aéreas e imagens de satélite, com o uso de um 

Sistema de Informações Geográficas, mapeando 

temporalmente as alterações sofridas, para, finalmente, 

sob a ótica da legislação, discutir os efeitos jurídicos e 

sociais desta lei para o Estado. 

 

Palavras-chave: vegetação marginal; preservação 

permanente; código ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The state of Santa Catarina, in its peculiar composition, 

consists largely of extensive network of marginal 

vegetation, which has been deteriorating over the years 

gradually, by its location, because it is near the margin of 

running water, or because he is in a strategic location for 

the crossing of roads or other access routes. The 

legislation for over 30 years sought to preserve and 

sustain the existence of this habitat, have been classified 

as vegetation permanent preservation, and, likewise, 

several environmental policies have been developed in 

this direction. However, before the enactment in Santa 

Catarina, the law n. 14.675/2009 - Catarinense 

Environmental Code - in which the legislature reduced 

drastically the margin of protection that ecosystem with 

damage serious to a balanced environment in the State. 

There is not still enough the norm did contaminated 

commands unconstitutional. Starting from this 

observation is that the focus of the work ourselves, 

choosing how to cut the search region of River Tavares 

Mangrove, in Florianópolis, SC. So the work define the 

importance of marginal vegetation as a factor impeding 

the occurrence of natural disasters, by reading 

professional literature on the subject, and of the study's 

geographic region for purposes of characterizing and 

defining the risks for each scenario, through 

consultations with aerial photographs and satellite 
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images, using a Geographic Information System, 

mapping temporally the changes done to finally from the 

perspective of law, discuss the legal and social effects of 

this law for the state. 

  

Keywords: marginal vegetation; permanent preservation, 

environmental code. 
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CAPÍTULO 1 

_____________________________________________ 

 

1  INTRODUÇÃO 

_____________________________________________ 

 

 A edição da Lei Estadual n. 14.675/2009, 

denominada de Código Ambiental Catarinense, 

considerado como o marco da tolerância ambiental por 

parte do Estado Catarinense, trouxe profundas e 

importantes transformações no âmbito da proteção 

ambiental. 

O novo Código, entre outras disposições, 

permite que se mantenha uma faixa marginal de apenas 

5m para as pequenas propriedades localizadas às margens 

de cursos ou leito de rio e tal disposição está em franco 

descompasso ao que prevê o art. 2º da Lei n. 4.771/65, 

Código Florestal
1
, ainda em plena vigência quando da 

edição da lei, o qual estabelecia a margem de segurança 

para a faixa marginal o limite de 30 a 500 metros, 

                                                 
1
  Revogado em maio de 2012 com a promulgação da Lei 

Federal n. 12.651 
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dependendo da largura do leito do rio que estiver 

próximo a ela.  

A ideia de que o normativo passou a contemplar 

com mais da metade da metragem proibida  todos aqueles 

que estão ou pretendem se instalar em locais ribeirinhos, 

legalizando as propriedades antes irregulares e 

autorizando novas edificações em distâncias menores às 

anteriormente determinadas, foi o motivo para a 

realização deste trabalho. 

Considerando que o estudo de toda a 

delimitação do Estado de Santa Catarina se mostraria 

inviável para a obtenção do resultado pretendido de 

modo satisfatório, e que também a Grande Florianópolis, 

consistiria em grande extensão territorial, a área de 

estudo foi definida na região do Manguezal do Rio 

Tavares, em função de ser um importante ecossistema. 

Serão abordados os seguintes eixos temáticos, 

tomados a partir da literatura existente e selecionada: O 

Código Ambiental Catarinense e a proposta de redução 

da faixa de segurança da mata ciliar, frente o comando 

Federal do Código Florestal de 65, a caracterização da 

vegetação permanente, enquanto reserva ecológica, e o 
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seu potencial de influir no equilíbrio ambiental e a 

inconstitucionalidade do Código Ambiental Catarinense e 

suas consequências. 

O Código Ambiental Catarinense foi escolhido 

para encabeçar o estudo justamente pelo fato de que, 

desde a proposta do Projeto de Lei n. 238.0/08, para a 

criação de um Código de alcance regional, fortes 

discussões se sucederam, em todos os âmbitos, jurídico, 

social e ambiental, principalmente tendo-se em vista a 

singela exposição de motivos apresentada pelo Poder 

Executivo, por seu Chefe na ocasião, Sr. Luiz Henrique 

da Silveira, Governador do Estado, para alicerçar as 

razões de um ideal de normativo ambiental para o Estado 

com mudanças de impacto em relação aos parâmetros 

protetivos anteriormente definidos pelos decretos 

federais. 

Argumenta a autoridade que o normativo é uma 

sistematização da Lei Federal com importantes inovações 

que se aplicam às peculiaridades ambientais do território 

catarinense e que, com tais alterações estaria criando um 

ambiente legal de efetiva proteção ao meio ambiente e 

maior segurança jurídica para os investimentos do setor 
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produtivo, adequada à realidade ambiental, econômica e 

social do Estado
2
. 

E é neste cenário, e sob intensos protestos e 

críticas que se editou o Código Catarinense, sendo 

discutida principalmente a questão da redução da faixa 

marginal de 30 metros para 5 metros, proposto pelo 

art.114 do aludido diploma, mesmo que sob o prisma da 

necessidade de adequação com o modelo fundiário de 

agricultura familiar predominante, não seria, de todo 

modo seguro, e sua finalidade incompatível com os 

princípios da preservação do meio ambiente, da 

moralidade ambiental e da supremacia do interesse 

público sobre o privado. 

Ademais, tem-se a considerar a importância 

desta vegetação no contexto das bacias bacias 

hidrográficas que devem ser salientadas principalmente 

quanto ao  papel desempenhado por esta na atenuação da 

erosão fluvial acelerada e na regularização de vazões ao 

longo dos cursos d´água (LIMA,1989).  

                                                 
2
 Exposição de Motivos n. 016/08 – Projeto de Lei n. 

2.38.0/08. 
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Por esta razão as matas ciliares, consideradas 

como áreas de preservação permanente, foram indicadas 

como elementos a serem protegidos, isto desde o 

momento em que se reconheceu a necessidade de se 

proteger os recursos naturais de flora e fauna, a partir da 

consciência do caráter finito de tais elementos. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

É possível se estabelecer um parâmetro legal, 

em oposição ou equilíbrio ao ora estabelecido pelo 

Código Ambiental Catarinense, no que concerne à 

margem de segurança das áreas protetivas existentes ao 

longo dos corpos d`água, capaz de atender as 

necessidades básicas da região, de modo ambientalmente 

equilibrado, e que atenda aos interesses dos 

empreendedores? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os rios da costa brasileira são ladeados por uma  

vasta diversidade de vegetação, formando um 

ecossistema rico em formações herbáceas denominadas, 

mais comumente, mata ciliar, floresta de galeria, mata 

aluvial ou mata ripária. 

Tal variação, predominante na costa catarinense, 

atribui ao Estado  uma condição de peculiaridade em sua 

composição, visto que está constituída, em grande parte 

de extensa rede de rios e vegetação marginal. 

Ao longo dos anos, estudos mostram que a 

vegetação vem sendo deteriorada gradativamente, por 

diversos fatores: pelo uso indiscriminado das 

propriedades, por produtores ruralistas, que movimentam 

seu gado em direção as margens dos rios, ou de atividade 

pesqueira que igualmente procuram desenvolver suas 

atividades, instalam-se nas beiradas dos cursos d'água e 

tais circunstâncias promovem, no mínimo, a alteração do 

cenário natural. 

Pode-se destacar ainda, outros motivos que 

também colaboram para a degradação e afetação das 

vegetações ribeirinhas, como por exemplo, a localização. 
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A margem de águas correntes, por se encontrar, muitas 

vezes, em local estratégico para a passagem de rodovias 

ou outras vias de acesso, pode vir a contribuir para que 

haja a degradação, do mesmo modo, existe a tendência 

das populações a instalarem-se nas proximidades da 

malha viária. 

Dentro deste contexto, a gravidade da afetação 

da vegetação marginal preocupa à medida que a 

estabilização do solo, a diminuição do escoamento 

superficial da água, a manutenção das espécies de flora e 

fauna é função deste tipo de vegetação.  

Dada a sua importância, a vegetação marginal 

mereceu especial tratamento pela legislação que desde  

1965, no mínimo, incluiu a faixa marginal, como área a 

ser preservada ou reconstituída, sob o fundamento da 

necessária proteção do solo contra a erosão e na melhoria 

de qualidade e quantidade da água e a preservação de 

espécies e, neste sentido, várias ações governamentais e 

de entes não governamentais através da tomada de 

posicionamentos visando a manutenção deses sistemas 

naturais, como área de preservação permanente. 
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Assim, a legislação se manteve intacta e em 

plena vigência desde então, buscando alcançar seus fins, 

que consistem, em preservar e amparar a existência desse 

habitat tido e garantido como vegetação de preservação 

permanente. 

Contudo, diante da promulgação, em Santa 

Catarina, da lei n. 14.675/2009, denominada Código 

Ambiental Catarinense, na qual o legislador entendeu por 

bem, reduzir drasticamente a margem de proteção da 

faixa marginal, de 30 para 5 metros, no caso de pequenas 

propriedades, que se exemplifica, como sendo a mais 

drástica, gerou uma série de intensos debates, oriundos 

dos mais variados setores: por ambientalistas, juristas e 

comunidade em geral, que passaram a colocar em 

cheque, a viabilidade desse comando legislativo. 

Por outro lado, há também a gama de 

apoiadores à iniciativa legislativa, comungando do 

entendimento do Chefe do Poder Executivo, quanto à 

necessidade de adequar o normativo ambiental tornando-

o factível e passível de aplicação diante da realidade do 

estado, pois capaz de contemplar a permanência de 
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investimentos do setor produtivo, nas localidades 

ribeirinhas. 

A questão toda é de uma complexidade que 

escapa a simples ideia de que basta a aplicação da 

medida de compensação pecuniária ao infrator para se 

dar por resolvido o problema. 

Da mesma forma que a justificativa calcada 

somente na necessidade de manter o desenvolvimento 

econômico nas regiões de faixa marginal, não pode ser 

considerada isoladamente, sem o levantamento de 

elementos que envolvam, inclusive, um estudo social 

visando identificar a realidade dos moradores e dos 

investimentos que se formam nessas regiões, a 

investigação das vegetações e das características do solo 

e, por fim, não menos importante, a legalidade de um 

regramento regional, em confronto com dispositivos 

federais hierarquicamente superiores, para só então, 

concluir-se, sem radicalismos, pela melhor forma de 

equacionar todos os pontos de vista defendidos. 

O estudo que se fará objetiva, através da análise  

na área de recorte, dentro da bacia hidrográfica do Rio 

Tavares, demonstrar ou concluir por uma solução capaz 
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de equacionar as questões postas pelo Poder Público, 

relacionadas indiretamente ao interesse privado, 

confrontando com a real importância da vegetação ciliar 

na sobrevivência e qualidade de vida das gerações futuras 

e nesse sentido, estabelecer a metragem ideal de 

distanciamento de modo a preservar o ecossistema. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

Diante deste contexto, tomando-se como premissa 

as inovações propostas pelo Código Ambiental 

Catarinense, mais especificamente, quanto as áreas 

vegetação de preservação permanente encontradas na 

faixa marginal, o presente trabalho buscou, dando 

enfoque à legislação barriga verde, por meio do estudo 

integrado na região do Manguezal do Rio Tavares em 

Florianópolis, SC, e os aspectos jurídicos, avaliar a 

ocorrência ou não da inconstitucionalidade do normativo, 

frente os ditames federais, e ainda demonstrar, de que 

forma será possível equacionar a situação atual com o 

que se pretende com a edição da Lei Ambiental Estadual. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar geograficamente a região do Rio 

Tavares, dando ênfase a uso e ocupação do solo 

no período temporal estabelecido; 

2. Analisar a Legislação Ambiental pertinente a cada 

período; 

3. Identificar as situações de ocupação irregular 

consolidadas no local. 



12 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

_____________________________________________ 

 

2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

_____________________________________________ 

 

2.1  A GEOGRAFIA DO RIO TAVARES  

 

O tema proposto para o estudo compreende o 

mapeamento e análise das áreas de preservação 

permanente nos limites do recorte da área escolhida, 

Manguezal do Rio Tavares, contida na bacia hidrográfica 

do Rio Tavares, para que se possa estabelecer um 

comparativo do que antes existia, o que existe e as 

consequências a partir da edição do Código Ambiental 

Catarinense. Entendeu-se necessária primeiramente a 

conceituação de vegetação marginal, sua importância e, 

partindo-se dessa noção, realizar a identificação 

geográfica e das características florísticas do local, 

indicando as modificações ocorridas ao longo das 

décadas, considerando-se, que a análise temporal do 
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recuo da vegetação permanente se constitui em 

informação relevante para as conclusões deste trabalho. 

E um segundo momento descreve-se a 

conformação sócio espacial da ocupação humana na 

região e suas influências, partindo-se da descrição 

necessária do processo de colonização do Estado, de 

Florianópolis e no micro espaço territorial da região do 

Rio Tavares. 

Finalizando o presente capítulo, seguir-se-á a 

caracterização da Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé – RESEX, – Unidade de Conservação Federal 

gerida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, criada em 

1992, na qual faz parte a bacia do Rio Tavares, com a 

finalidade de se demonstrar a importância desta unidade 

no contexto dos moradores e de suas atividades 

laborativas principais. 
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2.2 IDENTIFICAÇÃO  E LOCALIZACÃO  

A área de superfície do Brasil alcança 8.511.996 

Km². A costa litorânea por sua vez possui a extensão de 

aproximadamente 8.500 km (IBGE, 2008).  

Ao se falar em orla continental é possível 

encontrar várias composições florísticas em toda a sua 

extensão, justamente em razão da diversidade de clima e 

solos existentes no país. 

No caso específico da ilha de Santa Catarina, 

identificamos a formação insular representada numa 

extensão total de 54 Km de comprimento e 18 Km de 

largura máxima, com área de 424,40 Km². 

Localizada entre as latitudes 27º22’S – 27º50’S 

e os meridianos 48º25W e 48º35W dá contornos de um 

grande maciço costeiro que se alonga e estende 

paralelamente à costa continental desde a Armação da 

Piedade, ao norte, até a Praia da Pinheira, e ao sul, sendo 

separada do continente por um canal de 28 metros de 

profundidade máxima e 500 m de largura (ALMEIDA, 

2004: CARUSO, 1990). 

Entre a ilha e a costa formam-se duas baias: 

Baía Norte e Baía Sul.  
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Seu litoral totaliza uma extensão de 172 Km, 

com praias, dunas, costões e zonas de manguezais e, 

sendo a ilha uma extensão dos grandes traçados 

geológicos continentais, é classificada como ilha 

continental (ALMEIDA, 2004: CARUSO, 1990). 

A conformação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Tavares, segundo Oliveira (2001), está na porção centro-

oeste da Ilha de Santa Catarina. Situa-se ao norte, o Rio 

Tavares nasce no Morro do Sertão e do Badejo, ao sul, 

seu principal afluente, o Ribeirão da Fazenda, nasce no 

Morro dos Padres.  

O Manguezal do Rio Tavares, por suas vez, 

localiza-se na porção sudoeste da Ilha de Santa Catarina 

sendo que geograficamente encontra-se entre as 

coordenadas 27º 38' 40” e 27º 40' 06” LS, 48º 30' 17” e 

48º 33' 39” LO. (OLIVEIRA, 2001). 

Neste estudo optou-se por um recorte da  área 

de estudos dentro da Bacia do Rio Tavares, por bem 

representar a questão do uso e ocupação da áreas de 

vegetação no entorno do manguezal. 

A seguir apresenta-se o Mapa de localização 

(Figura 1) do recorte da área de estudos.  



16 

 

 

Figura 1 - Localização da área de estudos 
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2.3 CARACATRÍSTICAS FÍSICAS 

 

2.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Quanto à vegetação especificamente, não se tem 

conhecimento de uma classificação mais pontual sobre a 

composição florística da região litorânea catarinense 

antes do século XVIII, entretanto, é a partir das anotações 

históricas dos exploradores do território  que se pode 

estabelecer um paralelo entre o que se tinha nos 

primórdios, a nível de flora, e o que efetivamente resta na 

atualidade.  

Os primeiros registros, remontam do século 

XVIII, quando se teve início as construções dos fortes.   

O engenheiro francês Amédée François Frézier 

por aqui passar, deu a seguinte descrição ao novo 

ambiente a ser explorado:  

“É uma floresta contínua de árvores verdes o 

ano inteiro, não se encontrando nela outros 

sítios praticáveis a não se os desbravados em 

torno das habitações, isto é, 12 ou 15 sítios 

dispersos aqui e acolá, à beira mar nas pequenas 

enseadas fronteiras à terra firme”.  
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E, fazendo menção à abundância de vegetação, 

escreveu que, embora dispondo de armamento 

rudimentar e reduzido “estão suficientemente defendidos 

pelas matas onde uma infinidade de espinheiros de todas 

às espécies as tornam quase impenetráveis” (FRÉZIER, 

1979). 

Também mais tarde, outros integrantes de 

esquadras e exploradores deixaram diários de registros de 

impressões sobre a região, porém, sem conteúdo de apuro 

técnico.  

Nesse período, dado o caráter transitório dos 

viajantes que seguiam a rota para outros destinos, 

aportando na ilha de Santa Catarina apenas para descanso 

ou pequenas e rápidas explorações, é de se olhar com 

reticências toda a informação fornecida neste ínterim e, 

concluir-se que não passaram de meras observações  de 

natureza simples meros diários de viagens, sem nenhum 

cunho científico. 

Contudo, destaca-se naquela época a existência 

de bosques com variedade de árvores e arbustos 

sugerindo a pujança da mata e a complexidade das 

formações florísticas naquele século (ANSON, 1979).  
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Seguindo ainda pela linha histórica, tem-se que 

somente em 1803, com a chegada da expedição russa que 

trouxe dois cientistas naturalistas alemães: Langsdorf e 

Telesius, que em permanência por 43 dias na ilha, 

catalogaram cerca de 80 espécies de madeira pode se 

considerar, o início aos trabalhos mais detalhados sobre 

as espécimes botânicas existentes na ilha (REITZ,1961) . 

Depois destes, destaca-se August de Saint-

Hilaire, que viveu no Brasil e pesquisou extensamente 

sobre a região sul do país, deixando um legado de vários 

livros com registros de sua experiência (CARUSO,1983). 

É dele que se retira a seguinte informação: 

“situada em sua maior parte a leste da grande cadeia (de 

montanhas), a província de Santa Catarina pertence em 

sua quase totalidade à região das florestas, isso quer dizer 

que, à exceção das terras baixas e alagadas pelas águas 

do mar, a ilha do mesmo nome era originalmente coberta 

de matas. Os morros que a cercam (Desterro) do lado 

leste ainda se acham coroados de matas virgens, com 

pedreiras brotando no meio delas, e o restante das terras 

foi todo desmatado, e apresenta trechos ora cultivados, 

ora capoeiras” (CARUSO, 1983). 
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Foi em 1942, já no século XX, a partir da 

necessidade de se combater as endemias, como a malária, 

típicas de regiões dos trópicos, é que se deu início aos 

estudos direcionados especificamente ao litoral 

catarinense com profundidade e interesse científico 

(PELUSO,1971). 

E então, começaram-se os estudos com uma 

equipe localizada em Itajaí e a partir de lá os estudos 

foram regionalizados, dando-se destaque para os 

botânicos Raulino Reitz, Roberto M. Klein e Henrique P. 

Veloso, que fizeram uma viagem detalhada pelo estado 

colhendo e classificando milhares de vegetais da região 

(CARUSO, 1983). 

Os relatos científicos da época foram suficientes 

para dar origem há várias modalidades de descrições, sob 

os mais variados critérios, entretanto, neste trabalho será 

utilizada a classificação do botânico Roberto M. Klein, 

haja vista ter este estudioso realizado pesquisa 

minunciosa, codificando a flora e a fauna do Estado de 

Santa Catarina, de forma pertinente sendo que suas 

conclusões nunca foram contestadas. 
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Assim, em Klein (1978), temos dois conjuntos de 

formações vegetais de acordo com a influência das 

condições edáfitas ou climáticas: 

1. Formações Vegetais Edáfitas – nessa 

modalidade o fator determinante é o solo:  

a) Mangues – predominante nas áreas de 

solos pantanosos salinos do litoral; 

b) Vegetação de praia, duna e restinga, 

típicas de solo arenosos do litoral; 

c) Floresta das Planícies quaternárias – nos 

solos úmidos e arenosos. 

2. Formações Vegetais Climáticas – 

representadas pelas Florestas Pluvial e 

Encosta Atlântica. 

 

2.3.2  A VEGETAÇÃO  

 

Para o fim específico deste ensaio a análise se 

manteve a partir dos elementos decorrentes das 

formações vegetais edáfitas, de onde se retira o estudo 

sobre a vegetação ciliar ou ripária - termo a ser utilizado 

para referir-se aos compostos vegetais específicos do solo 
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alagadiço - e que é o tipo encontrado na área de recorte 

desta pesquisa. 

Abre-se parênteses, para enfatizar que o termo 

“mata ciliar ou vegetação ripária” é caracterizado por 

comportar várias associações de vegetais, desde o 

pântano com água salobra, manguezais, formações 

abertas sob a influência de água doce, até florestas densas 

ao longo da calha dos rios (CATHARINO, 1989). 

Tendo-se em conta que a faixa litorânea é uma 

planície, e sendo costeira, a vegetação, deriva de solos 

predominantemente arenosos, de origens marinha, 

fluvial, lagunar, constituindo um ecossistema complexo e 

suscetível de inundações, por formarem pântanos e com a 

maior variedade de vegetação.  

Segundo Machado (2009), o Brasil possui cerca 

de 25.000 km
2
 de florestas de manguezais que vão do 

extremo norte do Amapá até o Rio Araranguá, no litoral 

de Santa Catarina. 

Caruso (1990) descreve a ilha de Santa Catarina 

como sendo o local em que as condições mais específicas 

para os manguezais são encontradas, principalmente, na 

faixa do litoral oeste, formado pelas baías Norte e Sul. 
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Acompanhando reentrâncias do mar, a barra e as margens 

do curso baixo dos rios, que nelas desembocam, são 

encontradas as maiores formações de vegetação 

ribeirinha. 

Especificamente as margens dos Rios Ratones, ao 

norte, o Rio Tavares, ao sul, e do Rio Itacorubi, nas 

proximidades da zona urbana da capital, como sendo as 

maiores formações de vegetação alagadiça ainda 

existente. 

A Bacia do Rio Tavares possui uma área total de 

31,7 km² é a segunda maior bacia hidrográfica da ilha 

com extensão de 9,2 km e é composta, ainda, por outros 

cerca de nove rios menores. Essa bacia tem importância 

fundamental não somente na proteção da área de 

manguezal como também define a categoria das espécies 

vegetais existentes no seu entorno (MMA, BRASIL, 

2003). 

O Manguezal do Rio Tavares limita-se: ao norte, 

com a baía sul e canal do DNOS; ao sul, com loteamento 

da ressacada, ao leste com o canal do DNOS; a oeste, 

com base aérea do Florianópolis (DEINFRA, 1995). 
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Em 1995 possuía uma área de 8,22 km
2
, tendo 

como rio principal o Rio Tavares e como rios secundários 

o Ribeirão dos Defuntos e Ribeirão da Fazenda. É um 

manguezal bastante expressivo e homogêneo voltado 

para a Baía Sul (DEINFRA, 1995) 

Identifica-se, portanto, a existência em grande 

quantidade, de vegetação marginal no local.  

É possível ainda, incluir as restingas que são 

espécies de vegetação rasteira e costeira que se formam 

nos terrenos arenosos existentes ao longo de toda a 

extensão da faixa litorânea, podendo se concentrar na 

linha de praia, ou mais próxima do mar e aquelas que se 

formam mais no interior. A restinga desempenha papel 

importante na fixação do solo. 

Assim, é de se concluir com Klein (1980) que a 

cobertura vegetal local é formada por uma variedade de 

comunidades florísticas que compõe um vasto mosaico 

originário a partir de espécies típicas às características da 

morfologia do solo.  

De todo modo as formações de manguezais se dão 

a partir da conformação do solo propício ao 

desenvolvimento das associações, tudo diretamente 
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relacionado com a geomorfologia e hidrologia da região. 

Segundo Mitsch & Gosselink (1986), os manguezais se 

formam a partir da associação de árvores halófitas, 

arbustos e outras plantas, crescendo em águas salinas ou 

salobras, em áreas protegidas e sujeitos à influência das 

marés, presentes em regiões costeiras tropicais e 

subtropicais.  

Ainda segundo os autores citados, as condições 

externas, como grau de salinidade, ocasionada pela 

entrada de água salgada nas formações geológicas, 

favorecem o desenvolvimento do manguezal que, para se 

adaptar ao problema da salinidade do solo, desenvolve 

mecanismos fisiológicos destinados à filtração do sal nos 

sistemas radiculares, e também nas folhas com as 

glândulas de excreção de sal. São halófitas facultativas. 

A espécie predominante na região é rasteira, e 

pelas suas características podem ser definidas como 

gramíneas, sendo as mais comuns a Spartina 

Alterniflora, a Siriúba do gênero Laguncularia, e o 

mangue vermelho, gênero Rhizophora mangle, este em 

menor quantidade (OLIVEIRA, 2001). 
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Segundo o autor, a Spartina Alterniflora (Figura 

2) constitui-se, em pequenos agrupamentos, que ocupam, 

na bacia do Rio Tavares, a região frontal do manguezal e 

ainda parte da região do canal.  

Figura 2 – Spartina Alterniflora 

 

A Avicennia (siriúba) (Figura 3) é mais resistente, 

fixa-se com facilidade, e suporta uma quantidade de até 

90% de salinidade, por isso, segundo Souza et tal (1969) 

tem condições de melhor se adaptar na região. Apesar de 

se desenvolverem melhor neste habitat, o porte das 

árvores diminui, graças a menor concentração de 

salinidade, dando aspecto homogêneo a paisagem.  

 

Fonte: www.panorâmio.com.br – acessado em 13.09.2012 
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Figura 3 – Avicennia (Siriuba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o mangue vermelho (Figura 4), gênero 

Rhizophora, conforme as conclusões de Mitsch & 

Gosselink (1986), constitui-se no menos tolerante à 

salinidade, e desenvolve-se melhor em solos com grau de 

salinidade inferior a 50 %. 

Figura 4 - Rhizophora (Mangue vermelho) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.panorâmio.com.br – acessado em 13.09.2012 

 

Fonte: www.panorâmio.com.br – acessado em 13.09.2012 
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A importância do manguezal, além da proteção, 

pode influir também no fator da produtividade das 

atividades pesqueiras, cuja dependência do habitat é 

identificada como sendo vital para algumas espécies 

marítimas, como alguns crustáceos e peixes como a 

tainha, linguado e anchova (Schäeffer-Novelli,1995). 

Oliveira (2001), retratou mangues com bom 

desenvolvimento na região, descrevendo que algumas 

espécies, em forma de arbustos poderiam partir de 2m de 

altura, chegando a 9 m. Entretanto,  passados uma 

década, não mais se pode conferir tal afirmação ante o 

forte processo de desmatamento  e urbanização ocorrido 

de lá para cá. 

 

2.3.2.1 A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO 

MARGINAL  

 

O valor da mata ciliar pode ser analisado sob 

diversos pontos de vista, inclusive de natureza 

conflitantes, ante os diferentes interesses de setores com 

relação ao uso da terra.  

Bren (1993) menciona que para o pecuarista, as 

matas ciliares representam obstáculo ao livre acesso do 



29 

 

 

gado à água; para a produção florestal, representam sítios 

bastante produtivos onde crescem árvores de alto valor 

comercial, em regiões de topografia acidentada, 

proporciona as únicas alternativas ao traçado de estradas, 

para o abastecimento de água ou para a geração de 

energia, representam excelentes locais de armazenamento 

de água, dando garantia de suprimento contínuo. 

Quanto à importância da estrutura vegetal 

definida pela formação da vegetação localizada nas 

margens de leitos de rios, a questão é sensível, pois, as 

matas ciliares ou zona ripária, essenciais à função de 

equilíbrio do meio ambiente e  desenvolvimento 

sustentável, protegem  o solo e a água, reduzem o 

assoreamento dos rios, abrigam e permitem o 

deslocamento da fauna silvestre e promovendo a 

dispersão das espécies nativas. 

No que tange à hidrologia florestal, levando-se 

em conta a integridade da microbacia hidrográfica, as 

matas ciliares ocupam as áreas mais dinâmicas de 

paisagem, tanto em termos hidrológicos, como 

ecológicos e geomorfológicos (LIMA & ZAKIA, 2003). 
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Os autores ainda afirmam que a vegetação da 

zona ripária apresenta uma alta variação em termos de 

estrutura, composição e distribuição espacial. Esta 

variação deve ocorrer tanto ao longo do curso d´água, 

refletindo variações de micro sítios resultantes da 

dinâmica dos processos fluviomórficos, assim como 

trechos característicos de erosão fluvial. 

Sob o ponto de vista ecológico, as zonas ripária 

têm sido consideradas como corredores extremamente 

importantes para o movimento da fauna silvestre ao 

longo da paisagem, assim como para a dispersão vegetal; 

oferecendo, condições favoráveis de vida para a fauna 

silvestre e aquática, servindo-lhes de proteção e abrigo, e 

produzindo o alimento que necessitam tais como: raízes, 

folhas, flores, frutos e até mesmo os insetos que nelas 

proliferam servem de alimento, principalmente para os 

peixes (BRASIL, MMA, 2003). 

De acordo com Souza (1999), as zonas riparianas 

assumem uma importância histórica na manutenção da 

fauna de mamíferos das áreas de vegetação aberta do 

Brasil, como corredores ecológicos representam 

benefícios para a natureza e para as pessoas que vivem 
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no meio rural, contribuindo com a conservação da 

biodiversidade, com a quantidade e qualidade das águas, 

com a fertilidade do solo, com a qualidade do ar e o 

equilíbrio do clima e o embelezamento das paisagens 

(BRASIL, MMA, 2003). 

Segundo a World Wieldlife  Fund - WWF (2010), 

ONG ambientalista internacional, além da análise sob 

esse aspecto a preservação das matas ciliares, além de 

propiciar o controle de pragas agropecuárias, permite a 

manutenção do regime natural das chuvas o combate ao 

efeito estufa, o controle da erosão do solo e a garantia de 

alimentos e lazer para a população. 

É nesse sentido que Mira (2004) também explica 

o ecossistema ripário, nele incluído toda a zona ripária, 

tem na sua vegetação a função relacionada, dentre outras, 

à contribuição ao aumento da capacidade de 

armazenamento da água, à manutenção da qualidade da 

água na microbacia, através da filtragem superficial de 

sedimentos, além de proporcionar estabilidade das 

margens e o equilíbrio térmico da água. 

Para Lima (1989), a importância desta vegetação 

no contexto das bacias/sub-bacias hidrográficas é 
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potencializada, desde que integrada a outras intervenções 

e práticas de manejo dos recursos naturais. Salienta o 

papel desempenhado por esta na atenuação da erosão 

fluvial acelerada e na regularização de vazões ao longo 

dos cursos d´água.  

Prossegue alertando que tais ecossistemas são 

sensíveis à ação predatória e, muitas vezes necessitam de 

técnicas avançadas de recuperação.  

Por isso a remoção indiscriminada da vegetação 

nestes ecossistema, desrespeitando o aparato institucional 

e legal de preservação, com o processo de assoreamento 

de rios, igarapés, lagos, nascentes, entre outros, tende a 

contribuir para ocorrência de desastres ecológicos. 

Numa topografia como a de Santa Catarina, com 

morros e encostas por quase toda a sua extensão, a 

vegetação ripária é de suma importância para fins de 

evitar a ocorrência de desastres ambientais . 

 

 

 

 

 



33 

 

 

2.3.3  A GEOMORFOLOGIA E OS SOLOS  

O solo da região explorada, considerando a 

proximidade com o mar, rios e alagadiços é por sua vez, 

arenoso. Na definição de Herrmann (1998), é 

inconsolidado, e retentor da água das chuvas o que 

permite, na visão de Borges (1996), a permanente recarga 

do manancial subterrâneo que aflora em vários pontos da 

superfície da planície, na forma de banhados, veredas, 

pântanos, lagoas, arroios formando, no caso explorado, o 

conhecido Manguezal localizado nas proximidades do rio 

que leva e dá nome ao bairro. 

De acordo com o IBGE (1964), a ilha “apresenta 

uma estrutura cristalina granito-gnáissica com intrusões 

posteriores de lavas, que lhe dá um arcabouço rochoso, 

no qual se apoiam formações recentes de sedimentação 

marinha”. Baseado nessas conclusões tem-se que a ilha 

de Santa Catarina está constituída por duas formas 

básicas, quais sejam: os terrenos sedimentares de 

formação recente e os terrenos cristalinos antigos. 

Na região prevalecem os solos do tipo Podzólico 

Vermelho- Amarelo, Podzólico Vermelho Escuro, Podzol 

Hidromórfico, Cambissolo, Gley Pouco Úmido, Solos 
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Orgânicos, Areias Quartzosas, Areias Quartzosas 

Hidromórficas e Areias Quartzozas Marinhas (IPUF, 

1991). 

Os solos Podzólicos são solos profundos (1 a 3m) 

e arenosos, com acumulação de matéria orgânica ou de 

ferro na camada subsuperficial. Quando ocorrerem em 

ambiente encharcado são denominados de Podzol 

Hidromórfico, caracterizam-se por serem solos minerais 

pouco desenvolvidos, imperfeitos e mal drenados 

(DEINFRA, 2002). 

 Estes solos não devem ser utilizados para a 

produção agrícola por serem muito arenosos, e com a 

baixa fertilidade natural nos Hidromórficos, existe o 

problema de excesso de água. Ocupam aproximadamente 

1% da área total do Estado (ATLAS DO MUNICÍPIO 

DE FLORIANÓPOLIS, 1991). 

Na subespécie Podzólica Vermelho Amarelo os 

solos são profundos (1 a 2 m) e bem drenados, cuja 

característica principal é a marcante diferenciação entre a 

camada superficial mais arenosa ou menos argilosa e a 

camada subsuperficial mais argilosa, devido a migração 

da argila da camada superior. Situam-se em relevo 
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ondulado e forte ondulado, necessitando de cuidados para 

evitar a erosão quando utilizados. Normalmente, 

possuem fertilidade natural baixa e são utilizados, 

principalmente, para pastagem natural e para culturas de 

subsistência (ATLAS DO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, 1991). 

Ainda, segundo o IPUF (1991), nas áreas de 

embasamento cristalino os solos, apresentam espessura 

em torno de 1m, sendo predominante o solo do tipo 

Pdozólico Vermelho Amarelo. Neste tipo de solo, 

apresenta-se argila de coloração vermelho-amarelada 

acumulada. 

Já nas áreas planas predomina as areias 

quartzosas, solos ácidos, pobres em nutrientes e 

acentuadamente susceptíveis à erosão eólica. Essas areias 

constituem classes de solos pouco desenvolvidos, 

caracterizados fundamentalmente pela ocorrência de 

perfis excessivamente arenosos, predominando grãos de 

quartzo na fração de areia.  
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2.4  O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DO SUL 

DA ILHA 

A região cresce em ritmo acelerado, em meio a 

grande massa de preservação natural – mangue, restinga 

e mata atlântica. Faz conexão com dois polos cada vez 

mais consolidados – Lagoa e Campeche – porém não 

apresenta uma centralidade definida, fica evidenciado 

que no espaço em que os vários interesses se concentram, 

desenvolvimento/ urbanização, existe um vazio urbano, e 

as propostas de planejamento existentes não suprem as 

reais necessidades da região. 

Diante da dura realidade da descaracterização 

das zonas de proteção, e para que se possa definir com 

clareza o momento em que se fez necessária a edição de 

leis e ordenamentos jurídicos para fins de proteção ao 

meio animal e vegetal e, portanto, pontuar-se a evolução 

sócio-espacial da intervenção negativa do homem sobre o 

meio ambiente, seguindo Santos (1982), é indispensável 

que previamente se estabeleça o marco inicial dentro da 

história, de todo o processo desencadeador de atos e 

ações descontroladas que levaram a exploração 

desmedida dos recursos naturais. 
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Tal enfoque teórico-metodológico justifica-se, 

ante a constatação, defendida por Santos (1982), de que 

na abordagem científica da temática proposta na pesquisa 

científica, primeiramente, é de ser compreendida à luz do 

processo social, em âmbito global para, num segundo 

momento, definir-se as bases da pesquisa, no restrito 

espaço geográfico que se quer atingir, neste caso, Estado 

de Santa Catarina, cidade de Florianópolis, região do Rio 

Tavares. 

Assim, as bases utilizadas para a introdução do 

tema, se deu a partir da contextualização histórica da 

época anterior ao primeiro diploma legal brasileiro, 

editado para fins de incluir o meio ambiente como algo a 

ser tratado no âmbito protecionista do sistema jurídico 

nacional, e posteriormente, a evolução a partir da sua 

entrada em vigor.  

Para esta análise foram escolhidos os períodos 

datados dos anos de 1957, 1977, 1994 e 2007 por 

possuírem identidade e os registros documentários de 

fácil consulta e por coincidirem com momentos 

legislativos importantes.  
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Assim, não obstante a delimitação da área, a 

reflexão sobre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento das cidades, e toda a problemática 

derivada deste (ocupação desordenada, especulação 

imobiliária, exploração desmedida dos recursos naturais 

etc), vistas de um ângulo geral, devem ser lembrados 

como importantes paradigmas para a discussão da 

problemática ambiental na esfera legal. 

Para Caruso e Caruso (1992) os fatores 

principais responsáveis pelo desmatamento ou pela 

deformação da área podem ser definidos: pela 

necessidade de espaço para a exploração agrícola, 

necessidade de madeira para a construção naval, civil, 

móveis e para exportação, necessidade de lenha para 

abastecimentos de navios e necessidade de espaço pra 

ocupação urbana. 

O traçado da colonização portuguesa no Brasil, 

especificamente na ilha de Santa Catarina, imprimiu 

fortes características ao processo de urbanização e 

ocupação das áreas nesta localidade. 

Primeiramente era dos índios carijós a 

propriedade dos espaços ambientais existentes, e eles, na 
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sua simplicidade, viviam em pequenas aldeias e se 

mantinham pela pesca, caça e do cultivo de mandioca e 

milho (IPUF, 1998) e foram lentamente despejados de 

seu habitat pelos exploradores europeus do litoral que 

vinham e aportavam na ilha, que era posição estratégica e 

área portuária. 

A escolha pelas planícies e espaços litorâneos, 

tomados pelo forte apelo à cultura açoreana, de 

agricultura e pesca, propiciou que se instalassem, 

paulatinamente, os primeiros núcleos urbanos justamente 

próximos às baías e enseadas gerando, desde então, 

intensas e significativas transformações em matéria 

ambiental. 

O ano de 1748 pode ser definido como marco 

fundamental para o desmatamento da ilha de Santa 

Catarina, com a expulsão dos índios e com a chegada dos 

europeus a costa catarinense, ainda que de forma 

irregular, que vieram no primeiro transporte que chegou 

na ilha trazendo cerca de 4.929 açorianos  que se 

firmaram em comunidades que tiveram nomes como 

Trindade, lagoa, Ribeirão, Ratones, Santo Antônio, 
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Canasvieiras, Rio Vermelho e Rio Tavares , entre outros 

(CARUSO, 1983).  

Deu-se a necessidade de conseguir alimentos e 

de espaço livre para a agricultura, depois dessa data, 

segundo Caruso (1983), “o desmatamento passou a ser 

sinônimo de colonização açoriana”. 

Não se tinha a noção de uso da terra de modo 

sucessivo, ou seja, o uso da terra de modo a torná-la fértil 

por mais de uma colheita. Do contrário, esgotava-se o 

solo sem revigorá-lo e, sugada todas as suas forças, logo 

o plantador se deslocava para outra área vizinha, 

iniciando novo processo de degradação. 

Não somente a necessidade de alimentos foi 

responsável pela extirpação da vegetação local, também a 

busca pela madeira, para lenha, para combustível e 

construção naval contribuiu ferozmente para a aceleração 

do processo.  

A construção de canoas, que se praticava na 

ilha, embora simples e de pequena expressividade, 

exigia, no entanto, o corte em troncos grandes , grossos e 

retilíneos  
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Também é nessa época, em 1788 que o envio de 

madeira para Portugal se tornou frequente, o que foi se 

reduzindo a partir do começo do final do século XVIII, 

início do século XIX (CARUSO, 1983). 

O esgotamento dos recursos naturais, pouco a 

pouco foi sendo o responsável pela mudança de hábitos e 

pelos novos desdobramentos dados à região e 

consequentemente aos seus populares. A ilha de Santa 

Catarina esteve submetida a um processo de 

desmatamento que devastou mais de 76% de sua 

cobertura vegetal original, tendo como marco inicial de 

maior significância, a chegada de colonos dos Açores e 

Ilha da Madeira, na metade do século XVIII (CARUSO, 

1983). 

Assim, o que era apenas uma colônia de 

pescadores ocupados em seus ofícios e na simplicidade 

de seus cotidianos, passou a ser vista como sede 

mercantil, e a partir disto, as necessidades tornaram-se 

maiores e mais vultosas sendo imperativo a 

transformação do habitat  e, consequentemente, do meio 

ambiente localizado.  
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São vários os momentos importantes no 

processo de urbanização da ilha catarinense já a partir do 

século XVIII, passando pelo século XIX, época em que 

Desterro era então capital da província, até o século XX. 

Nesse período a planície foi ocupada por 

imigrantes da Terceira Ilha dos Açores, que no processo 

de colonização desenvolveram diversas atividades de 

subsistência como pesca, agricultura da mandioca, do 

café, do milho e criação de gado. Dessas atividades 

resistem apenas a pesca, a confecção de rendas e redes, 

pequenas plantações e pequenas criações de gado. 

As maiores intervenções se iniciaram no final 

do século XIX quando Florianópolis passou a ser praça 

comercial de troca e abastecimento das colônias alemãs e 

italianas, que se situavam nos vales da costa catarinense 

se estendendo com grande velocidade a partir de então. 

Ao se estabelecerem, os estrangeiros foram 

responsáveis pelo surgimento da preocupação e 

incentivos de investimento na melhoria da infra estrutura 

urbana e de serviços. 

A evolução das retiradas de exemplares 

florísticos ocorreu fortemente, e, finalmente no início dos 
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anos 90, conforme se perceberá mais a frente nos estudos 

realizados nas décadas escolhidas, a floresta primária que 

ocupava entre 2% e 3% da cobertura vegetal encontram-

se devastada em quase a sua totalidade. 

Oliveira (2001) destaca que a construção da 

Ponte Hercílio Luz em 1926, pode ser indicado como um 

marco no processo de urbanização de Florianópolis. A 

partir deste, seguiram-se outros atos derivados do 

progresso, irresistíveis e irretroativos como a construção 

do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e com a 

implantação da SC-405. 
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2.5 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – RESERVA 

EXTRATIVISTA MARINHA DO PIRAJUBAÉ - 

RESEX 

A região investigada encontra-se na orla 

litorânea, localizada na parte sul da ilha de Florianópolis, 

tem a extensão de 1.444 hectares, nos quais se integram 

os bairros Campeche, Porto da Lagoa, Fazenda de Rio 

Tavares, Rio Tavares, Morro das Pedras, Alto Ribeirão, 

Carianos e Tapera. Estes bairros formam juntos a 

Reserva Extrativista do Pirajubaé (RESEX), unidade de 

conservação, foi criada com o objetivo de assegurar a 

exploração sustentável dos recursos naturais, 

devidamente assegurado pelo disposto no Plano de 

Utilização publicado pela Portaria do IBAMA n.078/96 

(IBAMA,2001). 

Antes de se adentrar no assunto da criação e 

finalidade do RESEX do Pirajubaé, importante 

contextualizar historicamente as reservas extrativistas, o 

surgimento, às características e finalidades de tais 

institutos para melhor compreensão da importância e 

indispensabilidade das mesmas na esfera protecionista 

ambiental. 
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Em Cunha (2001) temos que foi entre o final da 

década de 1980, com o início dos movimentos sociais, no 

país visando coibir a prática predatória do ambiente 

natural, seja pela devastação das florestas e matas, seja 

pela especulação e mau uso dos recursos fundiários, bem 

ainda, dar solução aos conflitos pela terra. 

O movimento pioneiro foi o da classe dos 

seringueiros, no norte do país, que diante das suas 

próprias realidades, intentaram alertar as nações do 

mundo inteiro acerca da exploração dos recursos naturais 

e da necessidade de ser contido o desmatamento da 

Floresta Amazônica e das demais florestas tropicais. 

Insurgiam-se ainda, contra a facilitação por 

parte do governo, através de generosos incentivos fiscais, 

para a aquisição de extensos lotes de terras por 

latifundiários do Sul, que ao chegarem na região 

amazônica, deflagravam verdadeira luta armada contra os 

posseiros (seringueiros) e indígenas, para ocuparem o 

espaço (CUNHA, 2001).  

Com objetivo de imporem resistência à 

realidade imposta pelo sistema, os seringueiros iniciaram 

um forte movimento de repúdio para que as nações do 
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mundo voltassem seus olhos para a região amazônica, 

tudo sob a forte liderança do seringueiro Chico Mendes. 

Assim, considerando que o interesse pelas áreas 

de florestas transcendia ao Brasil, a pressão internacional 

se mostrou forte o suficiente para impor às autoridades 

brasileiras a criação de um órgão governamental que 

pudesse se ocupar, com exclusividade, à missão de 

executar políticas de uso sustentável dos recursos 

naturais. Surge então, primeiramente, o Centro Nacional 

de Desenvolvimento Sustentado das Populações 

Tradicionais  o CNPT, órgão do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA.  

E como derivação do movimento de 

seringueiros, foram então, criadas as Reservas 

Extrativistas posteriormente, chanceladas pelo Sistema 

Nacional de Conservação (SNUC), conforme Lei 7.804, 

de 18 de julho de 1989. 

Reservas Extrativistas são, em linhas gerais, 

espaços territoriais de domínio público, destinadas a 

exploração sustentável e conservação dos recursos 

naturais realizada por comunidades que possuem tradição 
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no uso dos recursos desses espaços. Segundo Alegretti 

(1994), trata-se de área de exploração sustentável e 

conservação dos recursos naturais com preocupação 

ambientalista, voltado aos interesses de comunidades 

locais, principalmente no sentido de mantê-las em suas 

áreas de origem. 

No Brasil existem duas modalidades de 

Reservas Extrativistas: a Amazônica (ou florestal) e a 

Marinha, nesta se insere a Reserva Extrativista Marinha 

do Pirajubaé, que também ocorre na região de recorte da 

pesquisa. 

No caso de Santa Catarina, nos mesmos moldes, 

a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, foi criada 

em 1992, pelo Decreto n.553 de 20 de maio, em favor de 

cerca de 600 pescadores visando à proteção do berbigão, 

pescado e crustáceos (IBAMA, 2001).  

Em 1988, a SUDEPE (Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca), hoje incorporada ao 

IBAMA, preocupada com a necessidade de regulamentar 

a exploração do berbigão que estava sendo retirado 

desordenadamente, comprometendo a sua reprodução, 

começou a realizar um estudo científico visando à 
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implantação experimental de uma fazenda marinha 

(BEHR,1995) 

O projeto foi coordenado pelo Biólogo Marinho 

Ernesto Tremel que se propôs a orientar e cientificar os 

pescadores acerca dos riscos da atividade indiscriminada 

e da possibilidade de comprometer o equilíbrio ecológico 

do ambiente. 

A Reserva se constitui uma área piloto dentro do 

mosaico constituído pelas unidades costeiras e marinhas 

de Santa Catarina representando uma amostra ideal para 

o desenvolvimento de ações integradas nos campos 

biológico, administrativo e institucional que orienta a 

exploração em critérios ambientais que garantem a 

reposição dos estoques e a continuidade da atividade 

dentro dos parâmetros sustentáveis. 

Segundo Behr (1995) o ambiente marinho da 

Reserva, formado pelo manguezal e baixio (banco de 

areia onde o nível d´água do mar atinge pouca altura) 

encontra-se energicamente interligado pela exportação da 

matéria orgânica do manguezal para o mar e também 

pelo uso do mesmo por espécies típicas do baixio e da 

água da baía.  



49 

 

 

A Reserva Marinha do Pirajubaé, foi baseada, em 

estudos e experiências de outros locais capitaneados pelo 

IBAMA, com a participação de pescadores, com o 

objetivo de desenvolver uma proposta de manejo e 

exploração de uma das espécies marinhas existentes na 

área, como o berbigão, típico da Costeira do Pirajubaé. 

Na implantação da reserva extrativista do Rio 

Tavares e, especificamente, na delimitação da Reserva 

Marinha do Pirajubaé não houve custos no que se refere à 

desapropriação de terras e/ou indenização de benfeitorias, 

pois a área pertence à União (IBAMA/CNPT,1992, 

IBAMA – SC, 1998)   

Diversas organizações governamentais e não 

governamentais participaram e apoiaram a criação da 

Reserva: Procuradoria Geral da República, Movimento 

Nacional dos Pescadores (MONAPE), Colônia dos 

Pescadores Z11, Conselho Nacional dos Seringueiros, 

Superintendência do IBAMA em Santa Catarina, 

Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(FATMA), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão 

de Tecnologia de Santa Catarina (EPAGRI), Capitania 

dos Portos de Florianópolis, Universidade Federal de 
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Santa Catarina (Departamento de Antropologia e  

Biologia) e outros (BEHR,1995). 

É objetivo central da RESEX de Pirajubaé 

preservar a tradição cultural da pesca artesanal visando, 

sobretudo, a melhoria da qualidade de vida dos 

extrativistas através da capacitação, com cursos 

profissionalizantes e novas parcerias institucionais com a 

iniciativa privada, órgãos estaduais e Universidades. 

O órgão gerenciador é IBAMA,  através do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

instituído pela Lei n.9.985, de julho de 2000 visando 

fornecer subsídios legais para o estabelecimento e 

manutenção das distintas categorias de unidades de 

conservação em nosso país. 

Apesar de estar constituída há duas décadas a 

RESEX de Pirajubaé encontra-se ainda em fase de 

implementação, sendo que hoje já possui uma sede, 

localizada em prédio próprio na Costeira do Pirajubaé, 

bairro onde vive grande parte dos beneficiários. 

Entre os órgãos fiscalizadores formou-se uma 

associação entre IBAMA e Polícia Ambiental para a 

elaboração do Plano de utilização da Reserva, 
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estabelecendo-se a forma das intervenções antrópicas na 

RESEX, as penalidades, direitos de fiscalização, 

responsabilidade de execução do plano, e 

regulamentando as intervenções sobre a fauna, 

principalmente a proibição de desmatamento e a 

introdução de animais e vegetais naquela área, bem como 

a proibição das atividades de caça e pesca nos rios, canais 

e manguezal (BRASIL, MMA, 1997) 

Não obstante tudo isso, mesmo com estes 

avanços, as obras de aterro hidráulico da Baía Sul, da 

malha viária e a implantação da Base Aérea de 

Florianópolis foram de forte impacto na retração da zona 

de proteção e a expansão da ocupação urbana nos 

arredores da Reserva continuam colocando em perigo a 

conservação desse sistema ecológico. 

Esse também foi um dos pontos verificados 

nesta pesquisa, de forma mais abrangente, de modo a 

contextualizar a atuação do homem na alteração do meio 

ambiente na Região do Rio Tavares abrangida pela 

Unidade de Conservação – RESEX  do Pirajubaé 

(Figuras 5 e 6) 
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Figura 5 – RESEX do Pirajubaé – Casas de 

Barcos 

Fonte: www.grupoge.ufsc.br – acesso em 13.09.2012 

 

 

Figura 6 - RESEX do Pirajubaé – Ocupação Irregular ao 

longo da foz do Rio Tavares 

 

 
     

Fonte: www.grupoge.ufsc.br – acesso em 13.09.2012 

http://www.grupoge.ufsc.br/
http://www.grupoge.ufsc.br/
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CAPÍTULO 3  

______________________________________________ 

 

 A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM 

SANTA CATARINA 

______________________________________________ 

 

3.1 O SURGIMENTO DO ORDENAMENTO 

JURÍDICO ESPECÍFICO PARA O MEIO 

AMBIENTE NO BRASIL 

 

No Brasil a legislação sempre protegeu setores do 

meio ambiente, ainda que o tenha feito de forma 

esporádica e indistintamente, até porque o senso de 

proteção, preservação e principalmente a noção de 

escassez e limitação dos recursos naturais inexistia. A 

consciência ambiental somente veio a se formar ao longo 

dos anos, e em decorrência da percepção da 

impossibilidade de regeneração dos recursos naturais sem 

a intervenção positiva do homem neste sentido. 

Para o estudo, ainda que de forma breve e 

servindo apenas como indicativo, para uma melhor 

compreensão do objetivo pretendido, realizou-se a 
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demarcação dos períodos legislativos de maior 

importância no Brasil e em Santa Catarina. 

Em Sirvinskas (2003), é possível encontrar uma 

divisão didática e pertinente dos períodos que 

envolveram a formação da legislação ambiental. Entende 

o estudioso que três fases são suficientes para definir a 

proteção jurídica do meio ambiente no Brasil: Primeira 

fase (1500-1808), que se inicia com o Descobrimento e 

segue até a vinda da Família Real, neste período se 

observa a formação de normas isoladas tratando de 

recursos naturais específicos e necessários à economia da 

época, como o pau -brasil e a madeira em geral. 

A segunda fase (1808-1981), parte da chegada da 

Família Real ao país e termina com a criação da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Este período 

caracterizou-se mais fortemente pela preocupação com a 

conservação do meio ambiente e não com a preservação 

e, como já acontecia anteriormente, dava-se preferência 

para aquilo que tivesse interesse econômico. 

Na terceira fase (1981) a que, segundo o autor, o 

país se encontra, foi marcada pela criação da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Desse período para 
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cá a visão acerca do interesse pelos bens naturais passou 

a ser enfocada de modo mais pontual, tomado pelo 

entendimento de cunho científico, pela pesquisa e 

investigação sobre os aspectos a serem considerados 

quanto ao meio ambiente em si. 

Seguindo-se a linha de pesquisa do autor, 

historicamente, desde as Ordenações Afonsinas, com o 

Código Afonsino, do final de 1466, criou-se algumas 

normas que denotavam a preocupação com o meio 

ambiente. Assim, no Livro V, Título LVIII, proibiu-se o 

corte de árvores de fruto, tratando-se tal prática como 

uma espécie de injúria ao rei. A mesma postura foi 

seguida pelas Ordenações Manuelinas, que incluiu a 

proibição à caça de perdizes, lebres e coelhos de modo 

cruel, com o uso de redes e fios. Tais normas vigoraram 

no Brasil até o início do século XVII (TOZADORI, 

2010). 

Contudo, foram as Ordenações Filipinas que 

deram origem à formação do sistema legislativo nos 

moldes atuais. As leis e regramentos elaborados naquele 

período, mais precisamente no século XVII, tratavam 

especificamente do corte de árvores, da proteção aos 
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peixes e às águas de rios e lagos, proibindo que se 

lançassem material que pudesse matar os peixes e, ainda  

havia a proibição da pesca com rede no período do 

defeso.  

Outras normas esparsas foram lançadas no 

período em que vigorou a Ordenação Filipina, como por 

exemplo, a lei que proibia o corte do pau-brasil sem 

autorização ou licença do rei.  

No século XVIII foram expedidas pela rainha 

Maria I, as cartas régias com o intuito de proteger as 

matas localizadas perto dos mares e das margens dos 

rios. Em 1802 foram expedidas as primeiras normas 

visando o Reflorestamento da Costa do Brasil, por José 

Bonifácio de Andrade e Silva que, veementemente, 

defendia a proteção das florestas (TOZADORI, 2010). 

Foi nesta época que se criou a primeira unidade 

de conservação do Brasil, o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, em 1808, destinada a preservar espécies e 

estimular estudos científicos. 

O que se sucedeu de relevante em termos de 

legislação a partir de então, podemos destacar o período 

pós- independência, quando surgiram em 1829 e 1850, 
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leis ordinárias tratando do corte ilegal de árvores e 

queimadas (CARVALHO, 1991). 

Após um longo hiato, que se estendeu por mais de 

um século se deu a entrada em vigor do Código Civil de 

1916. Este código, no entanto, nada previa acerca de 

limites ao uso dos recursos naturais, tratando, segundo 

Carvalho (1991), as árvores, as águas, a caça e a pesca, 

basicamente sob a ótica dos interesses privados. Somente 

a partir da década de 30 é que a legislação passou a 

dispor sobre a defesa da fauna e flora de modo mais 

específico. 

Em 1934, foi editado o Código das Águas 

(Decreto n. 24.643), o diploma protegendo os animais de 

maus tratos (Decreto n. 26.645) e no mesmo Decreto Lei 

foi instituído o primeiro Código Florestal (Decreto n. 

23.793), que trouxe diretrizes importantes de como 

limitar a utilização das florestas a determinadas 

condições e ainda classificou as infrações cometidas 

contra estas como crimes e contravenções. Este Código, 

contudo, tratou o desmatamento como atividade a ser 

regulada, sendo que em muitos artigos há um permissivo 
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para exploração de determinadas espécies de florestas, 

como as homogêneas (art.23)
3
 .  

No ano de 1937, o legislador cuidou de zelar pelo 

patrimônio cultural brasileiro (Decreto-lei n.37). O ano 

de 1961 marcou a edição da Lei 3.924 que veio proteger 

monumentos arqueológicos e pré-históricos. E, 

finalmente, em 1965 foi promulgado o Código Florestal 

(Lei 4.771), que veio substituir o anterior, e, dois anos 

depois, em 1967, a Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197). 

Todavia, a atenção do mundo para a proteção 

ambiental ganhou vulto somente a partir da década de 70, 

                                                 
3  Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de matas 

poderá abater mais de tres quartas partes da vegetação existente, 

salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52. 

 § 1º O dispositivo do artigo não se aplica, a juizo das 

autoridades florestais competentes, às pequenas propriedades 

isoladas que estejam proximas de florestas ou situadas em zona 

urbana. 

 § 2º Antes de iniciar a derrubada, com a antecedencia 

minima de 30 dias, o proprietario dará sciencia de sua intenção á 

autoridade competente, afim de que esta determine a parte das mattas 

que será conservada. 
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com o advento da Conferência de Estocolmo em 1972, e 

depois na década de 1980..  

Neste mesmo espírito o Brasil passou a editar 

várias legislações com vistas a proteção de situações 

específicas. Inicialmente a Lei 6.902 de 27 de abril de 

1981 veio tratar sobre a criação de Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental. 

Mas foi definitivamente em agosto do mesmo 

ano, com a edição da lei 6.938, sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, que o país passou a contar com 

regras específicas protegendo o meio ambiente como um 

todo. A chamada Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, dispôs sobre a criação do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA, unindo órgãos federais, 

estaduais e municipais, estabeleceu a responsabilidade 

objetiva (ou seja, independentemente de culpa) dos 

causadores de dano ambiental e deu ao Ministério 

Público legitimidade para ingressar em juízo na defesa do 

meio ambiente, o que mais tarde foi corroborado pela lei 

7.347/85, que disciplinou a Ação Civil Pública, 

estendendo também a outros órgãos e instituições a 
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possibilidade de manejo da ação para acionar os 

infratores. 

Ainda neste mesmo período, em 1988, a lei 7.661, 

instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

disciplinando regras para o uso dos recursos na Zona 

Costeira. 

A entrada em vigor da Constituição Federal de 88 

foi o marco importante para reconhecer a importância de 

se disciplinar de forma geral e irrestrita o uso dos 

recursos naturais. A Constituição, de forma inédita, 

estabeleceu a responsabilidade pelos danos causados ao 

meio ambiente, estendendo-se, tal disposição, inclusive 

às pessoas jurídicas que passaram, a responder também 

na esfera penal. 

A partir de então o Brasil passou a integrar 

oficialmente o rol dos países que incluíram em suas 

constituições a proteção e amparo ao meio ambiente, a 

partir das conclusões do Congresso de Estocolmo
4
, na 

                                                 
4
 A conferência das Nações Unidas – realizada em 

Estocolmo, em junho de 1972, reconheceu o direito fundamental do 

homem à liberdade, à igualdade e às condições satisfatórias de vida, 

em ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-

estar. 
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Suécia, em 1972, quando se definiu que  as questões 

ambientais passariam a ser uma preocupação mundial.   

Assim o art. 225
5
 da Constituição Federal 

Brasileira, determinou que a responsabilidade pela 

                                                                                              
 Na verdade, essa reunião foi de fundamental importância 

para introduzir no universo jurídico internacional o conceito básico 

do Direito Ambiental. Os princípios 21 e 22 da Declaração de 

Estocolmo, notadamente estabeleceram a responsabilidade de cada 

país pelos danos que as atividades dentro de sua jurisdição  possam 

causar ao ambiente de outros países (21) e o princípio 22, 

complemente: 

 “ os Estados devem cooperar em desenvolver o direito 

intenacional no que respeita a responsabilidade e a compensação às 

vítimas da contaminação e outros danos ambientais, causados por 

atividades compreendidas dentro da jurisdição ou controle dos ditos 

Estado, em área além de sua jurisdição. 
5
 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

 I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

 II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético; 

 III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção;   
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integridade do meio ambiente seria de todos, Poder 

                                                                                              
 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;  

 V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente;  

 VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; 

 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

(Regulamento) 

 § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

 § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

 § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 § 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 

pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. 

 § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter 

sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 

instaladas. 
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Público e particulares visando garantir, às gerações 

presentes e futuras, o uso e gozo de um ambiente natural 

equilibrado. 

Também definiu o mesmo artigo que a 

responsabilidade gerada a partir da agressão ambiental 

pode ser exigida, de forma independente, nas esferas 

administrativa, civil e penal, e tal responsabilidade pode 

alcançar, inclusive, a pessoa jurídica. 

Em termos de postura preservacionista a 

Constituição atribuiu a maior parcela de responsabilidade 

ao Poder Público, exigindo deste posturas positivas no 

sentido de promover diretamente ações, visando não 

somente a preservação, como também fomentar, 

fiscalizar, proteger e incentivar o sentimento 

preservacionista, através da educação ambiental nos 

diversos níveis de ensino e pela conscientização coletiva, 

a partir da publicização de campanhas voltadas a este 

assunto. 

No que toca a responsabilidade das unidades da 

federação, entenda-se, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, a Constituição conferiu competência comum 

para que estes venham a agir de modo a proteger o meio 
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ambiente e combater a poluição, em qualquer de suas 

formas, bem ainda atuar na preservação das florestas, da 

fauna e da flora (art.23, VI e VII
6
). 

Também a atividade econômica foi atingida pela 

norma federal e encontra limites em ao menos dois 

artigos da Constituição que fixam condições ao efetivo 

desenvolvimento de seus labores, quer pela imposição de 

licenciamento e estudo de impactos ambientais para as 

atividades consideradas de risco (art.225, IV), quer pelo 

tratamento diferenciado aos que produzem ou prestam 

serviços capazes de impactar o meio ambiente, (art.170, 

VI
7
). Postura esta voltada para um desenvolvimento 

sustentável. 

                                                 
6
 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

 VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; 

 VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

7
 Art. 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: 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; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

http://emendas/Emc/emc42.htm#art170vi
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Os esforços desenvolvidos nos trabalhos para a 

então nova Carta Magna coroam, de certo modo, o 

tratamento dado ao meio ambiente, caracterizado pela 

evolução dos instrumentos legais e institucionais criados 

no Brasil.  

Com base nesse instrumental, foi possível 

desenvolver ações de gestão ambiental, além de criar e 

instituir o zoneamento ambiental e de proteção dos 

mananciais em diversas regiões e estabelecer outras 

medidas acauteladoras ou claramente de preservação e 

proteção. 

Calcado na forte consciência ambiental da 

sociedade contemporânea, aferindo os riscos reais que a 

degradação ambiental provoca na qualidade de vida, na 

produção econômica e na sobrevivência da espécie 

humana, o texto constitucional coloca de modo 

insofismável a exigência de um tratamento especial para 

assuntos do meio ambiente, que resulte no efetivo 

cumprimento das normas por parte dos poderes públicos 

e da própria sociedade. 

Após a Constituição de 1988, algumas outras leis 

vieram para ampliar a proteção do meio ambiente, dentre 
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elas a 9.985 de 2000, que dispõe sobre as Unidades de 

Conservação e a Lei n.9.605 de 1998, que cuida dos 

crimes ambientais e infrações administrativas e ainda as 

Resoluções do CONAMA que tem, segundo Mello 

(2001) função de exprimir a vontade do legislador 

esclarecendo dispositivos de natureza geral contida na lei 

visando melhor adequar o seu cumprimento. 

 

 

3.2 AS REGRAS AMBIENTAIS EM SANTA 

CATARINA. 

Considerando que a competência legislativa dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal é supletiva, ou 

seja, deve partir do todo fixado na Constituição Federal 

para se chegar ao específico, representado pelas 

situações peculiares observadas em cada um dos entes da 

federação, a legislação estadual trata de questões 

específicas e de natureza local. 

Resumo temporal da legislação catarinense.  

 

LEI Nº 5.793 DE 15 DE OUTUBRO DE 

1980. – Dispõe sobre a proteção e melhoria da 

qualidade ambiental; 
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LEI Nº 12.854, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2003. – (DOSC 23.12.03) 

Instituí o Código Estadual de Proteção aos 

Animais; 

 

LEI Nº 13.553, DE 16 DE NOVEMBRO DE 

2005. – (DOSC 17.11.2005) 

Institui o Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro; 

 

LEI Nº 13.674, DE 09 DE JANEIRO DE 2006. – 

(DOSC 09.01.2006);  

Dispõe sobre a dispensa de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA, para a atividade de extração mineral classe II, em 

área de preservação permanente de até cinco hectares, em 

empreendimentos regularmente licenciados 

anteriormente à publicação da Resolução nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA. 

 

DECRETO Nº 620, DE 27 DE AGOSTO DE 

2003. - (DOSC 27.08.03) 
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Institui o Programa de Descentralização das 

Ações de Gestão Ambiental no Estado de Santa Catarina, 

e dá outras providências; 

 

DECRETO Nº 5.010, DE 22 DE DEZEMBRO 

DE 2006 . – (DOSC 22.12.06) Regulamenta a Lei n
o
 

13.553, de 16 de novembro de 2005, que institui o Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro e estabelece outras 

providências 

 

LEI Nº 6.739, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985. 

– (DOSC 18.12.85) 

Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

 

LEI Nº 9.022, DE 6 DE MAIO DE 1993. – 

(DOSC 10.05.93) 

Dispõe sobre a instituição, estruturação e 

organização do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

 

LEI Nº 9.748 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1994. 

– (DOSC 06.12.94) 
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Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências; 

 

LEI Nº 10.949, DE 09 DE NOVEMBRO DE 

1998. – (DOSC 09.11.98) 

Dispõe sobre a caracterização do Estado em dez 

Regiões Hidrográficas 

 

LEI Nº 11.222, DE 17 DE NOVEMBRO DE 

1999. – (DOSC 18.11.99) 

Dispõe sobre a política de preservação, 

recuperação e utilização sustentável dos ecossistemas do 

Complexo Lagunar Sul e adota outras providências; 

 

LEI Nº 6.739, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985. 

– (DOSC 18.12.85)  

Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

 

LEI Nº 9.022, DE 6 DE MAIO DE 1993. – 

(DOSC 10.05.93);  
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Dispõe sobre a instituição, estruturação e 

organização do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

 

LEI Nº 9.748 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1994. 

– (DOSC 06.12.94). 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências.  
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           CAPÍTULO 4 
______________________________________________ 

 

4 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO DO RIO 

TAVARES FRENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL 

NAS DÉCADAS 50, 70, 90 E 2000 

______________________________________________ 

 

4.1 AMBIENTALIZAÇÃO DO RIO TAVARES 

 

Muitos estudos já foram realizados na região do 

Rio Tavares, envolvendo a análise da estrutura vegetal e 

a sua evolução ao longo dos anos, Souza Sobrinho (1969) 

deu início a essa série de investigações, seguido por 

Souza et al  (1994); Tognella – De Rosa (2000), Vizinho 

(2000) e Espinoza (2009) destes alguns dos dados estão 

lançados nesta pesquisa. 

Neste trabalho, uma das ferramentas, para se 

alcançar os resultados, foram a análise e o mapeamento 

da região, feitas a partir de fotografias aéreas fornecidas 

pelo IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis), dos anos de 1957, 1977, 1994 - 
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pancromática, 2007 – falsa cor, com o uso dos softwares 

SIG – ArcGis2010 e ERDAS2010, gerando mapas 

temáticos em escala 1.10.000.  

O método utilizado foi a vetorização manual, 

ferramenta muito utilizada para delimitação de áreas, 

como por exemplo, a ocupação urbana, rios, estradas, 

tipos de vegetação, sendo considerada uma ferramenta 

facilitadora,  para demonstrar e  apontar a evolução da 

paisagem.  

Foram gerados mapas temáticos para 

caracterização ambiental da microbacia, que por sua vez 

foi preparada com dados extraídos do Levantamento 

Aerofotogramétrico da Grande Florianópolis, em escala 

1:10.000 e também Mapas de Uso da Terra (escala 

1:10.000). 

4.1.1 RIO TAVARES NA DÉCADA DE 50 - 

MAPEAMENTO DO ANO DE 1957 

 

Na década de 50, apesar da existência do Código 

Florestal, promulgado em 1934, as normas ditadas, 

segundo Caruso (1990), não se prestavam a proteção da 

fauna, mas tão somente propunha as diretrizes básicas 

sobre a exploração, conservação e reconstituição das 
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florestas e demais formas de vegetação, reconhecidas de 

utilidade às terras que as  revestiam. Não se tratava 

exatamente de proteção integral, mas sim, de exploração 

racional, denominada pelo legislador de “limitada”. 

O código também definia que eram consideradas 

florestas protegidas aquelas que possuíssem função 

hidrogeológica ou social, característica que seria 

analisada pela autoridade competente no momento da 

aplicação da lei. 

 Neste pensar, com relação ao manguezal, pode se 

considerar que inexistia legislação específica definindo 

limites, quanto ao uso e ocupação do solo e fauna, 

permaneciam apenas regras de direito civil, voltados à 

propriedade privada, no tocante aos impedimentos e 

limites no uso e gozo da posse em face de terceiros. 

Assim, o uso restrito da vegetação, partindo da 

consciência de bem de uso público, comum e necessário 

ao bem estar da sociedade não fazia parte da cultura do 

povo e de governo, e nem tampouco se tinha noção da 

escassez e do caráter finito dos recursos naturais. 

O aumento de população, aliado a ausência de 

planejamento urbano, deu origem à ocupação 
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desordenada em áreas e locais inapropriados. Neste 

aspecto, saliente-se, o planejamento urbano em Santa 

Catarina, seguia, como no resto do Brasil, no sentido 

apenas de embelezamento dos centros das cidades e no 

rumo do desenvolvimento, sem se atentar para a 

necessidade de programas de preservação ambiental.  

A época em Santa Catarina era do governo de 

Jorge Lacerda (1956-1960) que herdou do anterior 

governante, Irineu Borhausen (1951-1955), um plano 

desenvolvimentista voltado com preferência para o setor 

energético, destaca-se neste período a criação da 

CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(GOULARTTI, 2005). 

 A cultura da exploração da flora, ou 

simplesmente sua utilização desmedida já vinha 

ocorrendo gradativamente.  

Caruso (1990)  menciona que em 1938 a ilha de 

Santa Catarina, como um todo, já havia sofrido um 

processo de intenso desmatamento, a partir da 

agricultura, afirmando, entretanto, que a situação, a partir 

desta data, estagnou-se em função do próprio declínio da 

atividade de cultivo. 
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Oliveira (2001) em seu estudo específico sobre a 

região sul de Florianópolis, igualmente partindo de 1938, 

afirma que daquela data até o período ora tratado, houve 

uma afetação da cobertura vegetal em 44,5%, em razão 

do processo de exploração de madeira, principalmente 

aquela do mangue da espécie Rhizophora do qual se 

extraía casca para tingimento de redes de pesca e a 

madeira em si para fogo. E nesse contexto, para a região 

do Rio Tavares não se reconhecia no mangue  

importância hidrogeológica ou social, digna de proteção. 

O período de 1954, foi marcado pelos avanços das 

obras do Aeroporto Hercílio Luz, que já contava, com um 

terminal de passageiros construído numa área de 500m2, 

além da Torre de Controle, Pista e Pátio (INFRAERO, 

2010).  

Apesar disso, mesmo representando os primeiros 

passos em direção ao desenvolvimento, as ocupações 

ainda se davam de forma tímida, como se percebe nas 

imagens, a área de preservação encontra-se pouco 

impactada (TOGNELLLA, DE ROSA, 2000). 

Os registros do IPUF, deste período, assim 

como os dados mapeados a partir das fotografia aéreas de 
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1957 (Tabela 1, Gráfico 1, Figura 7 e Apêndice 1), dão 

mostra da existência de vasta área de pastagem, 

representada por 51% da área, pontos esparsos de 

vegetação árborea, representados por 8% da área, e 

registro de inexpressiva ocupação humana, representado 

por 1% do total da área.  Ainda se verifica a existência de 

grande extensão de faixa de manguezal no final dos anos 

50, representando 22% da área mapeada,  concluindo-se 

que a intervenção humana se mostrava lenta e sem 

representar qualquer indicação gravosa de dano 

ambiental ou de prejuízo à qualidade de vida. 

 

Tabela 1 – Representação das classes mapeadas 

e área em m
2
, em 1957. 

 

CLASSE Area – m2 

Vegetação arbustiva 4.464.113 

Vegetação arbórea 2.595.475 

Manguezal 6.913.190 

Pastagem 15.949.517 

Solo exposto 997.577 

Ocupação urbana 201.090 

Aeroporto 261.010 

 

Fonte: da autora 
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Gráfico 1 – Representação das Classes 

Mapeadas  em porcentagem, em1957 

 

 

Fonte: da autora 
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Figura 7 – Mapa de Uso da Terra de 1957 
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4.1.2 RIO TAVARES NA DÉCADA DE 70 - 

MAPEAMENTO DO ANO DE 1977 

 

O período já era de vigência do Código 

Florestal de 1965 em sua versão original (vigente de 

1965 a 15.07.1978), e sob a égide da nova lei, a região 

passou por poucas transformações. 

A proteção à flora foi definida para às áreas 

situadas ao longo dos rios de 10 até 200 metros e de 100 

metros nos rios que meçam mais de 200 metros de 

largura; ao redor das lagoas e lagos; nas nascentes dos 

rios; no topo dos morros, restingas, fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas; e em altitude superior a 1.800 metros nos 

campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as 

vegetações campestres. 

A partir dessa conceituação, Caruso (1990) 

afirma que devido as características físicas, a vegetação 

da ilha de Santa Catarina estaria inserida, quase na 

totalidade, como de “preservação permanente”, já que 

mais de 90% do estado se encontra ao longo dos rios, ao 

redor das lagoas, no topo de morros e encostas. 
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Para declividade compreendida entre 25 e 45 

graus a derrubada estava permitida se em regime de 

utilização racional (art.10) . 

 A época em Santa Catarina era do governo de 

Jorge Konder Bornhausen. Este governo adotou a política 

de grande incentivo à indústria e agricultura e ao 

transporte com a pavimentação e implantação de 

rodovias (GOULARTTI,2005). 

Espinoza (2009) destacou que a vegetação de 

mangue adquiriu uma textura mais homogênea e a parte 

mais afetada pela movimentação de ocupação antrópica 

foi a parte da região sul, com o início das construções 

próximas ao aeroporto e abertura de ruas e loteamentos.  

Na região norte, por sua vez, o mangue avançou 

formando novas ilhas de vegetação e muitas das clareiras, 

verificadas em 1957, deixaram de existir e outras se 

mantiveram inalteradas. 

Na parte nordeste da estrada, que segue para o 

Campeche, evidencia-se o movimento de loteamento 

sobre a área de Mangue e o início das obras de drenagem 

dos terrenos para a implantação das rodovias e vias de 

acesso, sobretudo da SC 405 (Oliveira, 2001).  
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Verifica-se nos mapeamentos realizados nos 

aerofotogramas de 1977, que a ocupação urbana cresceu 

para 3 % da área total. 

Pelo ordenamento jurídico vigente existiam 

fortes restrições ao uso e ocupação de parte da região, 

justamente em função da vegetação predominante de 

mangue, declaradamente protegida pelas disposições do 

art.2º, letra “f” do Código Florestal, contudo, muito 

embora tenha havido movimentos de regeneração, a 

redução da área de mangue, em relação a 1957, é visível 

em algumas regiões. 

Como pode ser demonstrado a partir da Tabela 

2, Gráfico 2, Figura 8 e Apêndice 2,  nos mapeamentos 

realizados nos aerofotogramas de 1977, que apesar do 

crescimento, a área total de mangue se manteve mais ou 

menos estável, em torno de 22%, do total da área 

mapeada,  em relação a 1957.  
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Tabela 2 – Representação das classes mapeadas 

e área em m
2
, em 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da utora 

 

Gráfico 2 – Representação das Classes 

Mapeadas em porcentagem, em  1977 

Fonte: da autora 

 

CLASSE Área em m2 

Vegetação arbustiva 3.555.155 

Vegetação arbórea 2.054.738 

Manguezal 6.814.080 

Pastagem 14.930.360 

Solo exposto 481.403 

Ocupação Urbana 1.017.283 

Aeroporto 1.558.193 
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 Figura 8 – Mapa de Uso da Terra de 1977 
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4.1.3 RIO TAVARES NA DÉCADA DE 90 - 

MAPEAMENTO DO ANO DE 1994 

 

Neste período houve a alteração do Código 

Florestal de 1965, pela Lei n. 7.803/89  a qual alterou o 

art.2º, acrescentando-se duas larguras de faixa marginal 

de proteção: 200(duzentos) metros e 500 (quinhentos) 

metros . No mais permaneciam as mesmas disposições da 

versão original. 

Santa Catarina, por sua vez, iniciava os 

primeiros passos em direção à regulamentação de suas 

reservas de flora, fauna e recursos hídricos. Vigia desde 

dezembro de 1986  a Lei dos Recursos Hídricos que 

tratava especificamente: do uso e gestão da água. 

O governo era de Vilson Kleinubing 

(1991/1995), época de restauração e pavimentação de 

rodovias, no entanto, nesta época ainda não se falava em 

meio ambiente como sendo questão de ordem pública e 

social. 

Da imagem mapeada da área, do período de 

1994, como pode ser observado na Tabela 3, Grafico 03, 

Figura 09 e Apêndice 3, se percebe a ocupação nas 
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proximidades do aeroporto e avançando muito 

fortemente em direção ao mangue. 

Segundo Espinoza (2009), a pressão imobiliária 

se direcionou para o sul, justamente em função da malha 

viária e loteamentos. Nesta época já existiam inúmeras 

casas e ruas, inclusive, muitas moradias faziam limites 

com a área de manguezal, separados apenas pelo canal 

aberto pelo Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento (DNO). 

Esse canal composto de valas de drenagem foi 

construído entre os anos de 1945 e 1998 com o objetivo 

de minimizar os problemas das enchentes, especialmente 

nos eventos de maré cheia e barrar a ocupação antrópica 

(DEINFRA, 2008). 

Da mesma forma na parte norte da área 

estudada a ocupação se movimentou em direção ao limite 

do manguezal. 

Conforme o Relatório de Complementação aos 

Estudos de Impacto Ambiental elaborado pela 

ENGEVIX em 1994, o principal corredor de tráfego 

implantado na área de influência do empreendimento se 
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desenvolveu ao longo da costa da Baía Sul, em área 

densamente edificadas (AMBONI, 2001). 

Dada a sua importância na estrutura viária da 

região, possui grande fluxo de tráfego de passagem 

notadamente nos períodos de pico, havendo uma 

concentração dos mesmos nos picos de manhã e do final 

do dia, decorrente da característica funcional da própria 

via que interliga o centro de Florianópolis e o sul da ilha, 

além de atender em parte o bairro do Pantanal, Trindade 

e a Cidade Universitária (EIA – 94/Engevix). 

Em função disso deu-se início em 1995 o Plano 

Rodoviário Estadual, conforme Decreto n.277, de 14 de 

agosto de 1995, denominado acesso Tapera  SC 405 - 

contorno do Aeroporto (Figura 10) -  (DEINFRA, 2002) 

Em 1996, o Departamento de Estradas e 

Rodagem do Estado de Santa Catarina, elaborou o 

Projeto Final de engenharia da Rodovia: Via Parque, 

Trecho: SC 405 – Tapera, cujas características apontaram 

para uma extensão de 3.997m, velocidade de tráfego de 

60km/h, rampa máxima de 2,22% e raio mínimo de 

245,58m (DEINFRA,2002). 
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Também o plano diretor do Aeroporto de 

Florianópolis, elaborado em 1986 pelo Instituto de 

Aviação Civil, e aprovado pela Portaria EMAER n. 

002/1SC4, de 31 de maio de 1989, juntamente com o 

Plano de Zona de Proteção do Aeroporto, desenvolvia as 

diretrizes para o seu desenvolvimento. 

O projeto de ampliação do aeroporto Hercílio 

Luz, em elaboração pela Infraero, previa que a estação de 

desembarque de passageiros esteja localizada ao sul da 

atual pista de pouso e decolagem e o acesso será pela via 

Expressa Sul, contornando o estádio da ressacada. 

 

Tabela 3 – Representação das classes mapeadas 

e área em m
2
, em 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora 

 

CLASSE Area em m2 

Vegetação Arbustiva 2.021.985 

Vegetação Arbórea 4.717.139 

Manguezal 6.913.190 

Pastagem 12.594.100 

Solo exposto 287.131 

Ocupação urbana 3.210.947 

Aeroporto 1.347.203 



88 

 

 

Gráfico 3 – Representação das Classes 

Mapeadas em porcentagem, em 1994 

 

 

Fonte: da autora  
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Figura 9 – Mapa de Uso da Terra de 1994 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Figura 10 -  Traçado da SC-405  

 

 

 

 

 

Fonte: DEINFRA, 2002 

 

Com base nesses dados preliminares conclui-se 

que os impactos antrópicos decorrentes da obra de 

ampliação viária se deram no início deste período 
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4.1.4 RIO TAVARES NOS ANOS DE 2000 - 

MAPEAMENTO DO ANO DE 2007 

 

Neste período ainda vigia o Código Florestal de 

1965, com a alteração pela Lei n. 7.803/89
8
. 

Na região o governo se preparava para a 

implantação da terceira faixa da SC 405, com a proposta 

de melhorias nas condições de segurança aos usuários 

motorizados e para os pedestres com a execução de 

acostamento (DEINFRA, 2008). 

                                                 

8
  Art.2º passou a ter outra redação: 1) 30(trinta) metros 

para os cursos d´água de menos de 10(dez) metros de largura, 

2) de 50(cinquenta) metros para os cursos d´água que tenham 

de 10(dez) a 50(cinquenta0 metros de largura; 3) de 100(cem) 

metros para os cursos d´água que tenham de 50(cinquenta) a 

200(duzentos) metros de largura; 4) de 200(duzentos) metros 

para os cursos d´água que tenham de 200(duzentos) a 

600(seiscentos) metros de largura; 5) de 500 (quinhentos) 

metros para os cursos d´água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros. 
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Para essa implementação houve a autorização 

dos órgãos ambientais, justificada no interesse público e 

na utilidade do empreendimento para a comunidade . 

Sobre os impactos desse empreendimento o 

DEINFRA destacou a valorização imobiliária do entorno 

e a melhoria da circulação viária, os impactos ambientais 

foram identificados através de um prognóstico encartado 

no Projeto Básico de Implantação e Pavimentação da 

Faixa Adicional de Trânsito (Terceira Faixa de 

Rolamento) e Projeto de Alargamento da Ponte, bem 

como as medidas mitigadoras a serem tomadas, se 

encontram  no Anexo (DEINFRA, 2008). 

Neste período pode-se verificar a partir do 

mapeamento realizado nas fotografias aéreas do IPUF do 

ano de  de 2007, um crescimento acelerado da ocupação 

urbana, que nperíodo atingiu 18% da área mapeada como 

pode ser observado na Tabela 4, Grafico 4, Figura 11 e 

Apêndice 4. 
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Tabela 4 – Representação das classes mapeadas 

e área em m
2
, em 2007 

 

 

  

               Fonte: da autora  
  

Gráfico 4 – Representação das Classes 

Mapeadas em porcentagem 2007 
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora 

CLASSE Area em m
2
 

Vegetação arbustiva 1.566.703 

Vegetação arbórea 3.767.244 

Manguezal 6.305.081 

Pastagem 8.212.852 

Reflorestamento 192.781 

Solo exposto 198.168 

Ocupação Urbana 4.451.020 

Aeroporto 447.686 

Classes  
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Figura 11 – Mapa de Uso da Terra de 2007 
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Figura 12 – SC- 405 

 

Fonte: http://www.deinfra.sc.gov.br – acessado em 

19.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deinfra.sc.gov.br/
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Figura 13 - SC- 405 – Trevo da Seta. 

Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/ - 

acessado em 19.10.2012. 

 

Figura 14 – SC – 405 – Terceira Faixa 

Fonte:. http://www.clicrbs.com.br – acessado em 

19.10.2012 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/
http://www.clicrbs.com.br/
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4.2 FATORES QUE INFLUENCIARAM A 

OCUPAÇÃO DA REGIÃO DO RIO TAVARES 

 

A região do rio Tavares foi marcada por dois 

eventos importantes: a implantação da Rodovia SC 405 e 

a instalação do Aeroporto Internacional de Florianópolis 

- Hercílio Luz. 

Como a implantação da SC 405 foi tratada no 

tópico acima, apenas se mencionará a instalação do 

Aeroporto. 

 

 

4.2.1 O AEROPORTO INTERNACIONAL DE 

FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO LUZ 

 

1927 – Início das atividades de aviação 

comercial. Até a década de 40 o aeródromo possuía um 

Terminal de Passageiros, uma Torre de Controle, ambos 

em madeira e a Pista e Pátio de grama.  

1942/45 – Construção da Pista e pátio em 

concreto. 
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1952/54 -  Construção do 1º terminal de 

passageiros em alvenaria (500m2). 

1973 – Transferência à INFRAERO da 

Jurisdição técnica, administração operacional e comercial 

do Aeroporto de Florianópolis. 

1976  – Construção do 2º terminal de 

passageiros, atual terminal de passageiros (2.985m2). 

1976  – Implantação do terminal de carga aérea 

=-TECA, transformado o prédio do 1º terminal de 

passageiros em TECA. 

1978 – Construção da 2º Pista e 2º Pátio de 

Estacionamento de Aeronaves. 

1986 - Apresentação do projeto de ampliação do 

aeroporto com a inclusão da estação de embarque e 

desembarque de passageiros. 

1988 – Ampliação do Terminal de Passageiros 

de 2.985m2 para 6.440m2.  

2000 – Ampliação do Terminal de Passageiros 

de 6.440m2 para 8.440m2.  

2010 – Ampliação do Terminal de Passageiros 

de 8.440m2 para 9.540m2.  
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Figura 15 – Aeroporto Hercílio Luz 

 

 
Fonte: http://www.infraero.gov.br – acessado em 

19.10.2012 

 

A realidade socioambiental da região a partir 

dos resultados obtidos com a análise bibliográfica e 

histórica dá conta de que o desenvolvimento do local 

ocorreu com a ocupação populacional em grande escala, 

sobretudo a partir da década de 80, juntamente com as 

obras do aeroporto e o aumento da via de mobilidade, 

quando se deu o maior incremento do nímero de 

moradias e circulação de veículos. 

http://www.infraero.gov.br/
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A configuração periférica em relação ao 

município, somado ao fato da considerável extensão da 

área foi fator decisivo para que ocorresse a implantação 

de muitos empreendimentos, levando a uma espécie de 

descentralização urbana, direcionando a potencialidade 

de crescimento e auto sustentabilidade da região, através 

de indústrias de base tecnológica, ao fomento turístico e 

zonas residenciais dos mais variados níveis 

(DEINFRA,1998). 

O desenvolvimento da região do Rio Tavares, 

levou a quase total descaracterização do local, sendo que 

pouco se observa do manguezal, e muitas das edificações 

ali existentes são irregulares, pois afrontam a legislação 

ambiental vigente. 

A Reserva Extrativista do Pirajubaé foi 

consideravelmente afetada pela construção da malha 

viária (AMBONI,2001).  
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Gráfico 5 – Evolução do Uso do Solo na 

Microbacia do Rio Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora 

 

Observa-se, a partir da série dos mapeamentos 

efetuados (Gráfico 05), para um período de 50 anos, que 

a vegetação arbustiva sofreu uma diminuição gradativa 

de aproximadamente 2.900 m2 em área considerando-se 

a facilidade de supressão da vegetação arbustiva para a 

implantação de loteamentos e área construída.  

A vegetação arbórea sofreu um decréscimo no 

período de 1957 a 1977, devido ainda a imperar as 

pastagens e a agricultura.  
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Porém em 1994 percebe-se um aumento da 

vegetação arbórea que acompanha o desenvolvimento 

econômico da ilha que dá lugar as atividades de turismo. 

 Em 2007 o decréscimo da vegetação arbórea se 

deu em face do crescimento urbano. A área de manguezal 

foi reduzida em  aproximadamente 608.000 m2 devido a 

implantação das rodovias,  dentre elas a SC -405, 

acarretando um acelerado crescimento urbano a longo 

das rodovias e que ocasionaram o aterro de parte do 

manguezal. 

As áreas de pastagem também sofreram um 

decréscimo gradativo devido ao aumento da área de 

implantação do aeroporto, condomínios e áreas de 

ocupação ao passo que a área urbana sofreu um 

crescimento vertiginoso. De uma área de 201.090 m2 

passou para uma área de 4.451.019 m2. 

 A área do aeroporto Hercílio Luz, também 

sofreu um acrescimento considerável desde a sua 

implantação. 

Também se percebe através dos mapeamentos a 

presença de uma área de reflorestamento de eucaliptos de 
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aproximadamente 192.781 m2, no ano de 2007, que não 

existia nas datas anteriores. 

Analisando-se o gráfico 05,  pode-se constatar 

as questões discutidas anteriormente sobre os aspectos do 

desenvolvimento da região estudada e a evolução da 

ocupação do solo. 
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CAPÍTULO 5 
______________________________________________ 

5 DISCUSSÃO LEGAL NO ÂMBITO DA 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

______________________________________________ 

 

5.1  BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Como se viu ao longo dos anos muitos 

normativos legais foram editados, sendo que em todos os 

momentos a motivação sempre foi no sentido de renovar 

o comando legal, de modo a torná-lo próximo à 

atualidade, e visando tornar efetiva a sua aplicação. 

Nem sempre a iniciativa foi adequada, e muitos 

equívocos e lapsos ocorreram e foram sendo chancelados 

ao longo da história legislativa ambiental em virtude da 

própria desídia na fiscalização aos agentes degradadores, 

fossem eles públicos ou particulares, permitindo que se 

mantivessem, sem nenhuma intervenção afirmativa, sob a 

justificativa no avanço do progresso ou da consolidação 

urbana. 
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Atualmente, todas as atenções estão voltadas para 

o Código Florestal Brasileiro, recém-publicado em 2012. 

E em Santa Catarina pende ainda a expectativa para a 

confirmação da permanência em vigor do Código 

Ambiental Catarinense, Lei n. 14.675/2009, sub judice  

no STF , sendo este o mais recente e questionável 

diploma legislativo estadual a merecer especial 

consideração.  

No contexto desse trabalho, após as explanações 

de natureza explicativa, é o momento do debate. 

O ponto de partida é a análise das condições em 

que se deu a edição do diploma legal catarinense a partir 

da premissa de que o Código Ambiental de Santa 

Catarina deu contornos diferenciados em relação a pontos 

específicos, sobretudo ao art.114, que trata da margem de 

segurança, para as áreas protegidas, afrontando o que 

dispõe o normativo federal. 

Mesmos se considerando que a intenção neste 

ensaio não é propriamente a discussão aprofundada das 

impropriedades jurídicas ocorridas na edição da lei 

catarinense, mas tão somente a indicação do que se 

constitui efetivamente o motivo dos posicionamentos 
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contrários à ela, importante se faz uma rápida incursão 

acerca do sistema legal brasileiro, iniciando-se pela 

origem do constitucionalismo e a constituição até chegar 

as disposições referentes às competências e limites de 

cada ente da federação para legislar, ao mesmo tempo em 

que se procura explicar a necessidade da participação de 

outras ciências no processo legislativo para uma melhor 

contextualização das normas à realidade social.  

 

5.2 O CONSTITUCIONALISMO 

 

5.2.1 CONCEITO 

 

O Brasil se caracteriza por ter o mais complexo 

sistema de leis do mundo e a mais extensa compilação de 

legislação específica para cada tema. É possível 

encontrar leis no âmbito civil que englobam assuntos 

envolvendo, exemplificativamente, relações entre 

pessoas e seus bens, sociedades empresariais, relações 

comerciais, inclusive internacionais, previdência social, 

tributária, entre outros, e em sede penal tratando dos 
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crimes de modo geral e ainda sobre condutas delituosas 

específicas. 

 Entretanto, não obstante tantas compilações 

individuais, é na Constituição Federal que estão às 

diretrizes gerais as quais devem ser observadas pelo 

legislador no âmbito do seu universo e dentro de cada 

tema.  

É, portanto, norma obrigatória e imutável, ou seja, 

o legislador ao formular leis sobre dado assunto tem de 

observá-la, obrigatoriamente, a fim de não afrontar a 

ordem constitucional ao editar normas de conteúdo 

diverso. 

Esse sistema não é exclusividade da ordem 

jurídica brasileira, muito ao contrário, o Brasil segue os 

modelos adotados pela França, Estados Unidos e outros 

que têm instituídos, na sua ordem política, o 

constitucionalismo. 

O constitucionalismo, segundo à visão jurídico 

sociológica de Carvalho (2006), em termos jurídicos se 

reporta a um sistema normativo, enfeixado na 

constituição, e que se encontra acima dos detentores do 

poder. Sociologicamente, representa um movimento 
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social que dá sustentação à limitação do poder, 

inviabilizando que os governantes possam fazer 

prevalecer seus interesses e regras na condução do 

Estado. 

Segundo Moraes (2002), essa ordem formal do 

constitucionalismo se deu nos Estados Unidos em 1787, 

quando da declaração de Independência das 13 Colônias, 

e na França, em 1791, após a Revolução Francesa. A 

partir dos novos contornos originados do movimento 

sócio político surgiu à necessidade de organização do 

Estado e limitação do poder estatal, por meio da precisão 

de direitos e garantias fundamentais. Eis a origem do 

sistema constitucionalista. 

 

5.2.2  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO 

CONSTITUCIONALISMO  

Na antiguidade clássica o surgimento do 

constitucionalismo estabeleceu-se no Estado teocrático 

limitações ao poder político ao assegurar aos profetas a 

legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que 

extrapolassem os limites bíblicos. As cidade gregas 

representam, a partir do século V a.C, o melhor exemplo 
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de sistema político com plena identidade entre os 

governantes e governados (LENZA,2012). 

Durante a Idade Média estabeleceu-se a 

conhecida Magna Carta de 1215 que significou o início 

do constitucionalismo medieval estabelecendo as 

diretrizes para a proteção aos direitos individuais. 

Em meados na Idade Moderna o Petition of 

Rights  de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1676; o Bill of 

Rights, de 1689; e o Act of Settlement, de 1701, pactos 

firmados durante a história constitucional inglesa que 

dispuseram normas e lições entre o monarca e os súditos 

concernentes ao modo de governo e às garantias dos 

direitos individuais. Seu fundamento é o acordo de 

vontades. 

Estes pactos buscavam resguardar direitos 

individuais ainda que dissessem respeito a apenas alguns 

homens e não a coletividade em geral. 

Já na era contemporânea tem-se o 

constitucionalismo moderno, quando se deu início às 

constituições escritas.  

Destacam-se neste período os seguintes 

momentos caracterizadores do constitucionalismo 
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moderno: a Constituição norte-americana de 1787 e a 

Francesa de 1791.  

 Russomano (1972), menciona que desde a 

Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média e pelo 

Renascimento o direito vinha sofrendo mudanças, porém, 

foi o Iluminismo que transformou radicalmente a 

estrutura jurídica ocidental. Os movimentos da época, 

como a Revolução Francesa em 1789, foi responsável 

pela dissolução da organização corporativista, vindo a 

tratar o homem como livre e ente individualizado. Surgiu 

daí a ideia de que o homem poderia sozinho moldar o 

Estado, através de regras escritas e de tal modo 

importantes que todas as demais se sujeitariam a tê-la 

como parâmetro. 

Este individualismo foi responsável pela 

elaboração das primeiras constituições que surgiram 

entre as nações. Sob a tônica da racionalidade, destituiria 

o absolutismo, deixando claros os conceitos de monarca e 

Estado, traçando limites à atuação do Governo, 

enaltecendo a Separação dos Poderes, tal qual conceituou 

Montesquieu no século XVII, e que traçasse limites à 

atuação do Governo. Essa corrente do pensamento deu 
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início ao constitucionalismo, firme, ainda, na necessidade 

de se estabelecer Constituições escritas (RUSSOMANO, 

1972). 

E foi durante o iluminismo e concretizado como 

uma contraposição ao absolutismo reinante, por meio do 

qual se elegeu o povo como o titular legítimo do poder. 

Estas perspectivas influenciaram às Constituições 

brasileiras de 1824 e 1891. 

O início se deu na França para se alastrar, como 

disse Russomano (1972), de nação a nação quase que por 

osmose. 

Na América Latina, o movimento encontrou 

alguns obstáculos tendo em vista estar muito fortes o 

poder arbitrário, representado por golpes de Estado nas 

décadas de 60 e 70. 

Após se concretizar, a evolução do modelo inicial 

de constitucionalismo sofreu mudanças substanciais, 

vindo a tornar-se pouco a pouco, menos aristocrático e 

mais democrático. 

O ápice se deu após a 2ª Grande Guerra quando o 

mundo moderno passou a entender e adotar o 

constitucionalismo e seus princípios de racionalização. 
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É aproveitando a mudança pós guerra que, a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 passou a ser 

estudada, e posteriormente editada, veio com normas de 

conteúdo programático, estabelecendo regras gerais 

porém dependentes de deliberações dos entes federados e 

suas metas estabelecidas através de seus programas de 

governo. Assim, por exemplo, no universo do tema deste 

trabalho, o direito ao meio ambiente equilibrado 

estampado no art.225 da Constituição, depende de 

normas a serem estabelecidas posteriormente por 

comandos individualizados que definirão o modo como 

se dará a consecução desse direito. 

 

5.3 NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

Esta perspectiva foi idealizada no início do século 

XXI, por doutrinadores que  intentaram dar à constituição 

uma interpretação moral, partindo da teoria do direito sob 

uma nova ótica em relação ao constitucionalismo. 

Para o neo constitucionalismo não há lugar para 

normas programáticas, e aí reside a diferença deste e o 

constitucionalismo contemporâneo. O caráter ideológico 
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do constitucionalismo moderno era o de tratar a 

constituição como norma capaz apenas de limitar o poder 

autoritário, o caráter ideológico do neo 

constitucionalismo, por sua vez, é o de concretizar os 

direitos fundamentais, tornando imperativa a 

Constituição a partir do conceito de norma jurídica 

(BARCELLOS, 2001). 

Este contexto, no qual a constituição se firma 

como jurisdição suprema, se instalou na primeira metade 

do século XX, no pós positivismo, que trouxe para o 

mundo novas constituições, inspiradas no modelo 

americano de supremacia da constituição e da 

constitucionalização dos direitos fundamentais, de modo 

a torná-los inatingíveis a partir do comando supremo e 

passíveis de defesa pelo Judiciário. Criou-se então, pelo 

mundo, sobretudo na Europa, modelo de controle de 

constitucionalidade através de tribunais constitucionais 

(LENZA, 2012). 

 A partir desse pensamento, passou-se a entender 

que a lei magna estabelece dispositivos protetivos dos 

direitos e garantias fundamentais do cidadão e limitações 

a cada ente da federação no sentido de que a estes caberá 
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propor normativo aplicável aos seus limites territoriais, 

visando disciplinar interesses locais específicos, sem 

atingir o catálogo dos direitos  previamente definidos na 

Constituição Federal. 

O momento atual está para o neo 

constitucionalismo, no sentido de garantir a 

imperatividade e a superioridade da norma jurídica, a 

concretização dos valores constitucionalizados e a 

garantia de cumprimento dos direitos fundamentais, da 

dignidade da pessoa humana sob condições dignas 

mínimas (LENZA, 2012). 

 

5.4 SUPREMACIA DA CONSTITUICÃO 

A noção plena de que a constituição enquanto 

complexo de normas fundamentais é o documento 

jurídico mais importante na estrutura do Estado (lato 

sensu) sendo que nela se encontra toda a ordem jurídica 

de uma nação conduz a concluir pela supremacia de suas 

disposições sobre todos os demais preceitos normativos, 

estando situada, no vértice da pirâmide que representa o 

sistema legal do país.  
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Assim considerada a Constituição é tida como 

referência obrigatória, sendo que as demais regras se 

posicionam como dela derivadas (BASTOS,2000) 

Numa acepção valorativa, segundo Russomano 

(1972) a constituição é o complexo de normas escritas 

em regra, costumeiras às vezes, que alicerçam o Estado 

de Direito e que superiores a todos os demais preceitos 

jurídicos, no âmbito do Direito Interno, estabelecem a 

forma de Estado, a forma e o regime de governo, 

estruturam os órgãos do Poder Público, determinam seu 

funcionamento e suas limitações, declaram e garantem os 

clássicos direitos da pessoa humana, declarando e 

reguardando ainda os direitos sociais. 

A Constituição Brasileira tem seu conteúdo 

normativo escrito e rígido o que significa dizer que, para 

ser reformada, é necessária a observância das 

determinações contidas no próprio texto constitucional 

estabelecendo um rito complexo, mediante um processo 

solene e formal através de emenda ou plebiscito (consulta 

popular). 

Lenza (2012) menciona a pirâmide de Kelsen 

(Figura 16), como sendo esclarecedora à medida que 
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demonstra graficamente a verticalidade das normas e 

consagra a Constituição como lei suprema. 

 

Figura 16 – Pirâmide de Kelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                    Fonte: Lenza, 2012 

Os preceitos que integram uma Constituição 

ocupam um nível supremo, em face a todas as demais 

normas jurídicas e por esta razão se situa num grau 

hierárquico máximo não podendo ser sobrepujada por 

nenhuma outra norma de natureza inferior, devendo estas 

adequarem-se aos preceitos que dela derivam sob pena 

de, indo ao arrepio de suas determinações ser fulminada 

pelo vício da inconstitucionalidade (RUSSOMANO, 

1972). 
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5.5 A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

  

Maximiliano (2011) lembra que no Brasil e nos 

países de regime semelhante ao dos Estados Unidos é 

mais vasto o campo de ação da crítica: além da 

autenticidade, deve também a constitucionalidade do 

dispositivo ser objeto de exame preliminar. 

Se o normativo é contrário ao texto 

constitucional, não tem validade, não obriga a ninguém, é 

como se nunca tivesse existido. Questiona-se, no que se 

refere à validade, se a norma partiu de um poder 

competente - Congresso, Presidente, Ministro etc., se a 

mesma era de competência federal, estadual ou 

municipal. 

Identificado que o legislador na edição de leis, 

ultrapassou os limites das próprias atribuições, ao ser 

juridicamente questionada, se interpretará o conteúdo e 

negará eficiência ao texto, porque não se trata de 

disposições válidas, e, sim, de um excesso de poder, 

inadmissível no sistema jurídico  brasileiro em vigência. 

Ao que interessa ao tema proposto, 

contextualizando à questão ambiental, a Constituição 

Federal é explícita ao determinar à limitação de legislar 
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fixada pelo art.24
9
. O artigo estabelece claramente as 

competências, determinando neste tema, a competência 

concorrente da União, dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal, o que significa dizer que a estes caberá apenas 

decidirem quanto às condições específicas, condizentes 

com a realidade local e ou regional, não podendo afastar-

se das normas gerais, vindo a estabelecer regramentos 

próprios e diversos daqueles predeterminados pelas leis 

maiores.  

                                                 
9
  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico; 

 (...) 

 VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; 

 VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico; 

 VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 
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Desta forma, conforme os parágrafos 1º e 4º do 

supracitado artigo, os entes políticos têm competência 

sobre: florestas, caça, pesca e fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 

do meio ambiente e controle da poluição, bem como pela 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, quanto aos 

demais, a primazia para a elaboração das normas gerais, 

é, unicamente, de iniciativa da União que edita o modelo 

para ser seguido pelos demais. 

Assim Estados-membros cabe somente 

suplementar a legislação federal, suprindo supostas 

omissões e, somente no caso de verificar-se a ausência de 

alguma disposição acerca de fato determinado, é que 

caberia a estes legislar de forma independente. 

Na mesma linha, a Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente (art. 6º da Lei n. 6.938/81) dispõe que: 

“Os Estados na esfera de suas competências e nas áreas 

de sua jurisdição, elaboração normas supletivas e 

complementares e padrões relacionados com o meio 

ambiente, observados os que foram estabelecidos pelo 

CONAMA”  
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Explicando, Silva (2009) leciona que o poder 

suplementar de legislar consiste em formular normas que 

desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou 

que supram a ausência ou omissão destas. 

De todo modo, na distribuição de competências 

estabelecida pela Constituição Brasileira não se pode 

descurar do critério de interesse geral. Nesse passo, 

mesmo a competência concorrente deve observar ou 

manter o interesse da coletividade como mola mestra, 

observando o direcionamento federal, deverá legislar de 

forma a atender as peculiaridades de seu espaço 

territorial, na estrita observância do chamado “teto de 

proteção” ou o “mínimo existencial ecológico” 

constitucional, que, segundo Fiorillo (2004), é como um 

mínimo de proteção. 

Os entes federativos jamais poderão legislar de 

modo a oferecer menos proteção ao meio ambiente do 

que a União já prevê, mesmo em situações tidas como 

específicas ou peculiares de seus espaços territoriais. 

Se em algum momento ocorrer dificuldade em 

situar-se a circunstância como sendo ou não capaz de ser 

tratada na excepcionalidade prevista no art.24, e diante 
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do conflito em se estabelecer distinção entre norma geral 

e norma específica deverá prevalecer a regra citada por 

Fiorillo (2004), ou seja, o bem jurídico protegido, ou 

seja, o direito ao meio ambiente sadio e seguro em toda a 

sua amplitude. 

Nesse sentido os instrumentos de proteção 

ambiental podem ser suplementados de modo geral, a 

partir de prescrições relacionadas a penalidades e multas 

administrativas. Pela imposição de encargos para 

controle sobre emissões e para estímulo a adoção 

crescente da proteção ambiental, além de taxas e tributos, 

também podem ser criados importantes incentivos para a 

redução de emissões de agentes degradadores, sem, 

contudo, reduzir o que já está previsto. 

Não existe poder discricionário na aplicação das 

normas ambientais, nem cabe qualquer espécie de 

mitigação em favor de autores de crimes ambientais. 

O rigorismo se justifica à medida que a atuação 

humana sobre a base dos recursos naturais têm causado 

importante modificações em seu equilíbrio natural 

colocando em xeque, inclusive, a garantia da vida 
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humana, com qualidade, a partir do esgotamento dos 

recursos existentes. 

Espera-se, sempre, a ação no sentido do 

desenvolvimento, da modernização e do melhoramento 

das normas de proteção ambiental, dentro do princípio 

político de ação preventiva a regulamentação deve ser 

frequentemente atualizada  para incorporar os avanços 

dos conhecimentos e da dinâmica da sociedade. 

No âmbito deste trabalho, com a finalidade de 

chegar-se ao Código Ambiental Catarinense e suas 

implicações no que se refere especificamente às medidas 

de margeamento de segurança das faixas marginais em 

Santa Catarina, é necessário que se realize um breve 

apontamento ao Código Florestal de 1965, a evolução de 

suas disposições, até chegar-se a versão final, 

representada pela Lei n.12.651/2012, que após tramitar 

por 12 anos no Congresso foi publicada em 28 de maio 

de 2012. 
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5.6 O CÓDIGO FLORESTAL – LEI N.4.771/65 

 

O Código Florestal estabeleceu em seu art.1º 

que as florestas existentes no território nacional e as 

demais formas de vegetação são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do país.  

Este conceito dado pelo código se antecipou 

inclusive à própria constituição, e quis se referir à noção 

de que todos os cidadãos tem interesse nas florestas e 

vegetação existente no país, sejam elas de propriedade 

privada ou públicas, e nem mesmo o direito à 

propriedade privada poderá se sobrepor ao interesse 

público de proteção e conservação destas. 

Partindo dessa lógica se estabeleceu limites para 

uso de determinadas áreas que passaram a ser 

consideradas de proteção ambiental, como o caso das 

vegetações localizadas às margens de águas e nascentes.  

Rezava o antigo código que a faixa de terra a ser 

protegida em razão dos rios variava de acordo com a 

largura destes, englobando as matas ciliares e vegetação 

ripária.  
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Para o legislador da época a largura mínima de 

proteção às florestas e demais formas de vegetação 

natural, situadas ao longo dos cursos d´água, 

consideradas como de preservação permanente (APP´s) 

seria de: 30 metros (para cursos d´água com largura de 

menos de 10 metros), de 50 metros (para cursos d´água 

que tenham de 10 a 50 metros de largura), de 100 metros 

(para cursos d´água que tenham de 50 a 200 metros de 

largura), de 200 metros (para cursos d´água que tenham 

de 200 a 600 metros de largura), de 500 metros (para 

cursos d´água que tenham largura superior a 600 metros).  

E ainda quanto às nascentes intermitentes ou 

não, e olhos d´água, qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio de 50 metros de largura. 

Importante situar, neste momento, a evolução 

sofrida pelo código, através de sucessivas alterações, 

desde a sua edição em 1965 até a reforma total em 2012, 

no que se refere especificamente à faixa marginal . 
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5.6.1 AS MODIFICAÇÕES DO CODIGO 

FLORESTAL BRASILEIRO 

 

O Código Florestal de 1965, elaborado em 

decorrência das dificuldades verificadas na 

implementação do Código Florestal de 1934, por sua vez, 

também sofreu alterações através dos seguintes decretos 

legislativos  Leis n. 5.106/66, n. 5.868/72, n. 6.535/78, 

n.7.511/86, n. 7.803/89, n.7.875/89, n.9.605/98, n. 

9.985/00, n. 11.284/06, n.11.428/06 e n.11.934/09.  

Na redação original, que vigeu de 1965 a 1978, 

dispunha em seu art.2º que as áreas de preservação 

permanente eram consideradas as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios 

ou de outro qualquer curso d´água. Para essa delimitação 

se estabeleceu o limite de largura mínima de 5(cinco) 

metros para os rios de menos de 10(dez) metros de 

largura; igual à metade da largura dos cursos que meçam 

de 10(dez) a 200 (duzentos) metros de distância entre as 

margens; de 100(cem) metros para todos os cursos cuja 

largura seja superior a 200 (duzentos) metros. 
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A Lei n. 7.511 de 08/07/1986 ampliou os limites 

de preservação dando ao art.2º a seguinte definição: 1) 

30(trinta) metros para os rios de menos de 10(dez) metros 

de largura; 2) 50(cinquenta) metros para os cursos d´água 

que tenham de 10(dez) a 50(cinquenta) metros de largura, 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d´água que meçam 

entre 50(cinquenta) a 100(cem) metros de largura, 4) de 

150(cento e cinquenta) metros para os cursos d´água que 

possuam entre 100 (cem) e 200(duzentos) metros de 

largura; igual à distância para os cursos d´água com 

largura superior a 200(duzentos) metros. 

Com a revisão desse código pela Lei n.7.803 de 

18/07/1989 o art.2º passou a ter outra redação: 1) 

30(trinta) metros para os cursos d´água de menos de 

10(dez) metros de largura, 2) de 50(cinquenta) metros 

para os cursos d´água que tenham de 10(dez) a 

50(cinquenta0 metros de largura; 3) de 100(cem) metros 

para os cursos d´água que tenham de 50(cinquenta) a 

200(duzentos) metros de largura; 4) de 200(duzentos) 

metros para os cursos d´água que tenham de 

200(duzentos) a 600(seiscentos) metros de largura; 5) de 
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500 (quinhentos) metros para os cursos d´água que 

tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros. 

Esta última redação do art.2º, no que se refere à 

faixa marginal, permaneceu até os dias atuais, quando se 

deu a reforma integral do Código, com a edição da Lei 

n.12.651 publicada em 25.05.2012 que  poucas alterações 

apresentou neste quesito. 

Reza o art.4º, do Novo Código: a) 30 (trinta) 

metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os 

cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos 

d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os 

cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) 

metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

 É de se perceber que ao longo dos anos a 

tendência do legislador foi sempre no sentido de tornar 

cada vez mais rigorosa as limitações para as intervenções 
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humanas ao longo dos cursos d´água e, 

consequentemente da vegetação lindeira. 

Tal postura foi mantida pela recém- editada lei, 

cuja prorrogação ocorreu em definitivo ainda na 

elaboração do presente trabalho, que após tramitar no 

Congresso Nacional por 12 anos, veio finalmente 

substituir o antigo comando. 

Poucas alterações foram feitas no que se refere à 

faixa marginal, sendo mantidas, em grande parte, as 

mesmas dimensões. 

Disso se conclui que apesar das severas críticas a 

outros pontos tratados pela nova legislação, neste 

aspecto, em específico, não há que se considerar  prejuízo 

ao meio ambiente.  

 

5.7  O CÓDIGO AMBIENTAL CATARINENSE 

A  Lei Estadual n. 14.675/2009, editada em 13 

de abril de 2009, denominada de Código Ambiental 

Catarinense, pode ser considerado como o marco da 

tolerância ambiental por parte do Estado Catarinense. 

A legislação catarinense trouxe profundas e 

importantes transformações atinentes às ações 
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preservacionistas, às funções dos órgãos fiscalizadores, 

as responsabilizações decorrentes das ações degradadoras 

e os limites da faixa de segurança.  

Nesse ensaio o objetivo não se estende ao 

estudo aprofundado e exaustivo de todo o código, 

elencando todas as divergências existentes entre o 

comando federal e o regional, mas tão somente se 

analisará pela ótica constitucional, em consonância com a 

geografia, o referente à margem de segurança para a 

utilização das áreas de preservação que sofreu séria e 

grave intervenção. 

Ao serem comparados: Código Ambiental 

Catarinense, Código Florestal 1965 (revogado) e Código 

Florestal 2012, verifica-se que o legislativo estadual 

contraria frontalmente a norma federal, pois prevê 

distanciamentos inferiores aos determinados pelo Código 

Federal. 

Durante esse trabalho a análise foi realizada 

ainda em face do antigo código, contudo, posteriormente, 

com o advento do Novo Código, percebe-se alterações no 

tocante a redução da largura mínima da mata de 30 para 

15 metros (sendo obrigatório o reflorestamento de apenas 
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15 metros) em se tratando de área consolidada em APP, 

bem ainda a permissão da supressão de vegetação em 

APP´s e atividades consolidadas até 2008, se decorrentes  

de atividades de utilidade pública ou de baixo impacto 

ambiental. 

Mesmo diante da ampliação da permissão para 

desmatar conferida pelo novo Código, ainda assim a 

legislação catarinense permanece em contradição ao 

comando federal, principalmente levando-se em conta 

que a redução da margem da lei catarinense é ainda 

inferior ao disposto pelo novo texto federal.  

O quadro comparativo (Figura 17) detalha 

pontualmente os pontos relacionados. 
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Figura 17 - Quadro comparativo entre a 

Legislação Catarinense e a Legislação Federal 

 

Diante das contradições, questionado através de 

duas ações de inconstitucionalidade, uma proposta pelo 

Partido Verde
10

 e outra pela Procuradoria Geral da 

                                                 
10

  ADI n.4252-1/SC 
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República
11

 o Governador do Estado à época Luiz 

Henrique da Silveira, defendeu-se argumentando, 

sobretudo, a necessidade de adequação do normativo 

ambiental federal às características do território, 

justificando as alterações no rigor excessivo do antigo 

código que prejudica sobremaneira o próprio 

desenvolvimento do Estado, das atividades fundiárias 

predominantes como a agricultura familiar. 

Afirma que o Código Ambiental Catarinense 

aproximou as exigências relativas ao meio ambiente à 

realidade do estado, das peculiaridades locais (clima, 

relevo e ocupação humana), sem se afastar dos princípios 

relacionados na Constituição Federal
12

, pelo uso da 

técnica da ponderação que alia os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade à realidade, o 

normativo defende a proibição do desmatamento 

indiscriminado conciliando desenvolvimento e natureza. 

                                                 
11

  ADI n.4253-0/SC 
12

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4252-1/SC. Procurador Geral da República 

versus Governador do Estado de Santa Catarina e outro. Relator  

Min. Celso de Mello. Informações do Governador do Estado de 

Santa Catarina, p.482-546. Disponível em  HTTP://www.stj.jus.br. 

Acesso em 03.01.2013. 

http://www.stj.jus.br/
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Ainda não houve pronunciamento definitivo do 

Supremo Tribunal Federal acerca dos pleitos de 

inconstitucionalidade, estando os autos conclusos com o 

Relator desde 05.04.2011
13

 e diante disto, permanece em 

plena vigência os dispositivos da lei catarinense. 

 

5.7.1 A BASE TÉCNICO CIENTÍFICA DO 

CÓDIGO AMBIENTAL CATARINENSE 

 

Apesar dos argumentos legais apresentados pela 

autoridade estadual para justificar a alteração substancial 

da dimensão da largura das faixas marginais onde estão 

incluídas as zonas ripárias, percebe-se inexistente 

demonstração de estudos técnicos e/ou trabalhos 

científicos realizados com o objetivo de mensurar ou 

mesmo sugerir a largura de faixa marginal suficiente a 

garantir a proteção do ecossistema amplamente 

considerado e que tenham servido de suporte às 

deliberações legislativas. 

                                                 
13

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4252-1/SC. Disponível em  

HTTP://www.stj.jus.br. Acesso em 03.01.2013. 

http://www.stj.jus.br/
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Este lapso não é privilégio do diploma 

catarinense, nem tão pouco se mostra recente. O próprio 

Código Florestal de 1965 e o anterior de 1934, da mesma 

forma estipularam as larguras mínimas de área de 

proteção ao longo de cursos d´água sem se aterem a 

nenhum critério de natureza técnica, e este erro 

novamente se repete com o Código Florestal de 2012. 

A questão da largura das faixas vegetativas vem 

sendo tratada de forma secundária. O legislador definiu 

as metragens de 50, 100, 200 ou 500 metros, como 

suficientes para proteger a vegetação existente próxima a 

determinada extensão de rio sem qualquer análise 

aprofundada sobre espécie, função ou necessidade do 

elemento florístico. 

Assim, para se chegar a um consenso acerca da 

dimensão aproximada da metragem de proteção 

necessário se faz um estudo aprofundado acerca da 

função da vegetação (se estabilizadora, retentora de 

sedimentos, protetiva do solo, etc) e esta por sua vez 

depende do tipo e uso do solo, topografia, tipo de 

vegetação envolvida e morfologia do rio.  



135 

 

 

Metzger (2010) apresentou em um trabalho 

científico sobre o tema, conclusão, obtida através de 

estudos realizados, os quais demonstraram que, de fato 

cada região, em razão da diversidade de solo e 

características físicas locais, latitude e outros efeitos, 

pedem distanciamentos diferenciados. Contudo, mesmo 

diante da variação, o conhecimento científico obtido 

indica a necessidade de valores limiares mínimos, 

superiores a 100 metros, independente do bioma, do solo 

ou do tipo de topografia. 

Defende o autor que a efetividade das faixas de 

vegetação remanescente depende de uma série de fatores, 

dentre eles o tipo de serviço ecossistêmico considerado e 

a largura de vegetação preservada, há dados indicando 30 

metros  para as matas ripárias retirarem da água do lençol 

freático boa parte dos nitratos existentes, todavia, dada as 

múltiplas possibilidades de funções, incluindo a fixação 

de solo, proteção de recursos hídricos e conservação da 

fauna e da flora, o ideal é pensar em uma largura mínima 

que permita que esta desempenhe de forma satisfatória 

todas as suas funções, e por isso,  a legislação deveria 

estender ao máximo a linha de proteção. 
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CAPÍTULO 6 

______________________________________________ 

 

6 CONCLUSÕES  

 

 

 

A opção pela abordagem do tema para estudo 

envolvendo o Código Ambiental Catarinense se deu em 

razão das novas diretrizes por ele estabelecidas, 

sobretudo, quanto aos aspectos polêmicos das alterações 

significativas e diferenciadas no que se refere, 

principalmente, a redução da metragem de segurança das 

faixas marginais e, consequentemente, da afetação da 

vegetação existente nestas áreas que teria gerado uma 

série de questionamentos na órbita social, ambiental e 

jurídica. 

A questão da edição da lei  encontrou 

resistência no aspecto legal, em razão da autoridade 

estadual  ter  extrapolado sua competência ao tratar de 

assunto, cuja importância e magnitude, impunha somente 



137 

 

 

à União dispor, gerando a dúvida quanto a 

constitucionalidade do comando. 

Num segundo momento, no aspecto ambiental, 

a incerteza quanto à pertinência dos paradigmas 

utilizados pelo legislador para firmar as novas limitações, 

sobretudo, quanto aos recursos técnicos. 

No aspecto social, a sociedade divide opiniões 

entre o sentimento preservacionista puro e simples e o 

conceito de sustentabilidade, acreditando ser possível a 

convivência harmônica entre o desenvolvimento e a 

noção de preservação dos recursos naturais. 

Quanto a escolha da área de estudos, utilizando-

se um recorte dentro da microbacia do Rio Tavares,  esta 

se deu por representar  a região de maior expressividade 

de vegetação marginal e nela ser possível identificar o 

processo de urbanização e a consolidação de áreas antes 

tidas como não edificáveis e agora, estando totalmente 

descaracterizadas, se mostram eficientes a contextualizar, 

tomando como exemplo este universo, a intenção do 

legislador catarinense em relação ao restante do Estado. 

Foi possível, nesta região, através da coleta de 

dados históricos e geográficos, perceber claramente o 
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avanço sobre as áreas de preservação permanente (APP) 

afetando os exemplares florísticos da vegetação 

ribeirinha e algumas áreas de manguezal. As obras 

instaladas no local, vão desde residências, empresa 

privadas a órgãos públicos (secretaria de saúde 

municipal, terminal urbano, aeroporto, sistema viário), 

estes últimos justificados à instalação, pela necessidade e 

interesse públicos.  

A faixa invadida, mesmo antes da edição do 

código catarinense, já era ilegal, pois, desrespeitava, na 

sua grande maioria, o distanciamento de 30 metros  

(como pode ser observado na  Figura 18),  determinado 

pelo Código Florestal e, desta forma, descaracterizada 

como APP, como se pode observar pelas imagens aéreas 

dos períodos destacados, bem ainda, pelos registros 

históricos colhidos das décadas de 80. 

Neste raciocínio, numa análise do quadro geral 

do Estado, a justificativa para a adoção de uma postura 

menos repressiva que o Código Florestal (à época vigente 

ainda o de 1965) foi no sentido de que a conformação 

territorial de Santa Catarina, peculiar com seus contornos 

e características de solo e relevo, bem ainda, as 
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transformações ocorridas em mais de 40 anos de 

legislação, não estariam sendo convenientemente tratadas 

e, pela realidade das ocupações, a efetividade do 

normativo há muito se encontrava prejudicada. 

 

Figura 18 - Manguezal do Rio Tavares - Detalhe 

do Buffer da APP de 30 metros. 

Fonte: da autora 

Ao se referir às peculiaridades ambientais o 

Governador do Estado da época destacava não somente 

as especificidades geomorfológicas, como também o 

tamanho das propriedades existentes no Estado, aspectos 

estes, segundo ele, não observados pela legislação federal 

em vigor, que manteve, durante todos  esses anos, 

dispositivos inaplicáveis e demasiadamente restritos para 

os moldes territoriais catarinenses. 
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Assim, o Código catarinense (Lei n. 

14.675/2009), aqui restrito ao polêmico art.114, veio 

permitir edificações com apenas 5m (como pode ser 

observado na Figura 19) de distanciamento das margens 

de cursos ou leito de rios em se tratando de pequenas 

propriedades, sendo tal disposição diversa daquela do art. 

2º da Lei n. 4.771/65, Código Florestal, até então vigente, 

cujo distanciamento era, regra geral, de 30 metros e, ao 

dispor diferentemente o legislador catarinense estaria 

agindo de forma prejudicial ao meio. 

 

Figura 19 - Manguezal do Rio Tavares - Detalhe 

do Buffer da APP de 5 metros. 

Fonte: da autora 

A trajetória das práticas ambientais não somente 

em se falando de Brasil, mas de mundo, se posicionou ao 
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longo da história de forma protetiva, baseada numa 

cultura política idealizada a partir da noção de ecologia e 

da necessidade de equilibrar-se às necessidades da nação, 

no sentido de desenvolvimento e sustentabilidade, tendo-

se em conta o caráter finito dos recursos naturais. 

Contudo, as ações governamentais, em muitos 

momentos não passaram de discursos oficiais e 

politicamente corretos sem, no entanto, representar ações 

de efeitos imediatos dentro de uma análise perfeita e 

ajustada a partir do estudo das condições ambientais mais 

peculiares, deixando de serem tratadas como um todo 

indistinto. 

Sob esse enfoque não se pode considerar a 

intenção legislativa catarinense absolutamente incoerente 

e infundada, pois de fato, o Brasil é formado por diversas 

topografias e estas exigiriam um tratamento diferenciado. 

Em termos de Santa Catarina, ao desenvolver os 

estudos, foi possível concluir que a geomorfologia do 

Estado é bastante variada, pois, possui relevo e solo que 

propiciam a existência não só de vários tipos de 

vegetação como outras notáveis composições de 
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biodiversidades em toda a sua extensão, sem contar no 

aspecto paisagístico natural. 

Na própria área de recorte escolhida,  parte sul 

de Florianópolis, as pesquisas deram conta da existência 

de formações rochosas sendo composta de terrenos 

rochosos cristalinos (granitos, riolitos) e de sedimentares 

de formação em planícies e costeiras, o que corrobora a 

intenção governamental, no que tange à existência de 

características específicas. 

Também não se desconhece as circunstâncias de 

que o transcurso do tempo, agravado pela inércia das 

autoridades fiscalizadoras, contribuiu de modo 

insofismável para que o Código Florestal, referindo-se ao 

de 1965 – agora revogado, tenha se tornado ineficiente. 

E, por conta disso, não fosse possível vislumbrar, nos 

dias atuais, formas de recuperar o meio ambiente já 

atingido pela ação humana, tornando a realidade 

irreversível em muitos pontos do Estado de Santa 

Catarina, dentre estes, a bacia do Rio Tavares, cujo 

intenso processo de urbanização, permite apontar que o 

local encontra-se totalmente consolidado como área 

urbana face as ocupações ao longo das áreas 
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consideradas como faixas viárias marginais, pela 

pavimentação, com a construção da SC 405 e ainda a 

pela ampliação do aeroporto Hercílio Luz, que 

propiciaram fossem surgindo residências e comércio , 

sendo estes alguns dos responsáveis pelo intenso 

movimento de degradação das áreas de proteção. 

De todo modo, a par de todas estas 

constatações, ainda que a motivação do legislador fosse 

no sentido de adequar a legislação à realidade territorial e 

às peculiaridades de ocupação no Estado, não poderia ter 

reduzido o limite já estabelecido de forma geral pela lei 

federal, pois inexistente qualquer brecha jurídica capaz 

de elastecer a competência estadual para tratar do meio 

ambiente de modo individualizado, particularizando 

normas para cada canto do país. 

Contudo, a problemática do Código Ambiental 

Catarinense, que sob todos os prismas, é  

inconstitucional, ultrapassa o âmbito legal, para se 

instalar na constatação firme e pontual de que inexistiram 

critérios técnicos, obtidos a partir de estudos, pesquisas, 

mapeamentos, e outros recursos, buscados em outras 

ciências (geografia, estatística, cartografia, planejamento 
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urbano...) capazes de dar sustentação aos parâmetros 

definidos, de modo a assegurar, com certo grau de 

certeza, a margem de segurança das áreas de proteção, 

sem por em risco quem quer que seja. 

Certo apenas, por tudo o que se apurou de 

informações, é que a escolha dos indicativos de distância 

se deram de modo aleatório e com o objetivo de 

regularizar grandes latifúndios e setor agrícola, e estender 

as permissões para o setor da construção civil, este 

último ávido por empreendimentos em locais favorecidos 

por belezas naturais ímpares como parte do litoral 

catarinense, por exemplo.  

Diante deste contexto, a conclusão a que se 

chega é que a declaração de inconstitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal, apesar de ser importante arma 

para combater o Código Ambiental Catarinense, evitando 

que venha a ser chancelado como instrumento político e 

moeda de troca para satisfazer interesses privados, 

deixando em segundo plano a noção de proteção 

ambiental propriamente dita,  não será a solução para os 

problemas ambientais. 
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Nem mesmo a edição do Novo Código Florestal 

que repetiu os mesmos erros do anterior, no que se refere 

a ausência de critérios técnicos, terá o condão de impedir 

a ação desmedida do homem.  

O que resta buscar, a margem das discussões 

simplistas baseadas unicamente na preocupação social de 

se ter uma sociedade com consciência ambiental, é a 

adoção de posturas políticas comprometidas em entender 

a questão do meio ambiente como uma problemática que 

transcende e exige atitudes corretas, precisas, reais e 

cientificamente comprovadas, com a colaboração das 

outras ciências sociais, de modo a assegurar com 

segurança o equilíbrio entre o  meio ambiente e o 

inevitável desenvolvimento. 

É como propôs Santos (2002), quando disse que 

o espaço geográfico é “formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a 

história se dá”,  somente com essa consciência será 

possível chegar-se ao ideal sócio-ambiental para o país. 
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ANEXO 1  

ACERVO FOTOGRÁFICO 
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A seguir apesenta-se um acervo fotográfico para 

ilustrar o crescimento da Região do Rio Tvares. 
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Foto tirada e processada por: Lucinéia Aparecida de 

Oliveira em 12.10.2012 
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Foto tirada e processada por: Lucinéia Aparecida de 

Oliveira em 12.10.2012 

 

Foto tirada e processada por: Lucinéia Aparecida de 

Oliveira em 12.10.2012 
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ANEXO II – DER - DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM - EIA/RIMA SC-406  - 

CAPITULO 3 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 
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ANEXO III – DER - DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM - PROJETO BÁSICO 

DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA 

FAIXA ADICIONAL DA SC-405 - PROGNÓSTICO 
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