
 

 

Governo do Estado de Santa Catarina. 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Programa Santa Catarina Rural / Microbacias 3 

 

 

Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar  

-  SANTA CATARINA RURAL  - 
 

Avaliação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, Janeiro 2010

E2363 

V. 1 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

1 

 

 

Equipe Responsável 

Eng. Agr. Mara Benez 

Eng. Agr. Elisangela Benedet da Silva 

Eng. Agr. Vilmar Comassetto 

Eng. Agr. Marcelo Alexandre de Sá 

 
Equipe da Apoio: 
 
Bióloga Shigueko Ishi  
Eng. Agr. Vicente Sandrini Pereira 

Eng. Agr. André Ricardo Poletto 

Geógrafo Everton Vieira  

Eng. Civil Dálcio Pickler Baesso



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

2 

 

LISTA DE SIGLAS 

AA – Avaliação Ambiental 
ADM – Associação de Desenvolvimento da Microbacia 
ADR – Administração Regional da Cidasc 
APA – Área de Proteção Ambiental 
APP – Área de Preservação Permanente 
ATER – Assistência Técnica e  Extensão Rural 
AuA – Autorização Ambiental 
BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
BID III – Programa de Corredores de Transporte do Estado de Santa Catarina 
CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente 
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente (Estado de Santa Catarina) 
CMDR – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
CNTBio - Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
DEINFRA - Departamento Estadual de Infra-estrutura 
DER - Departamento de Estradas de Rodagem 
DRS – Desenvolvimento Rural Sustentável 
DRHI – Diretoria de Recursos Hídricos 
EAS – Estudo Ambiental Simplificado 
ECA - Estudo de Conformidade Ambiental 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
EPI – Equipamento de Proteção Individual 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente 
FCC - Fundação Catarinense de Cultura 
FCEI - Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado 
GMA - Grupo de Meio Ambiente para o Setor de Transporte Rodoviário 
GSA - Grupo de Salvaguardas Ambientais  
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
IGASC - Instituto Catarinense de Gestão das Águas de Santa Catarina 
IN – Instrução Normativa 
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
LI - Licença de instalação 
LO - Licença de operação 
LP - Licença prévia 
MIP – Manejo Integrado de Pragas 
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
MP – Medida Provisória 
OMS – Organização Mundial da Saúde 
ONG – Organização não-governamental 
OGM – Organismos Geneticamente Modificados 
PDP - Projeto de Desenvolvimento da Propriedade 
PGA – Plano de Gestão Ambiental 
PMA – Polícia Militar Ambiental 
PMASP – Plano de Melhoria Ambiental de Sistema de Produção 
PMP – Plano de Manejo de Pragas 
PNMRE - Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais  
PPMA – Programa de Proteção da Mata Atlântica 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

3 

 

PRAPEM/Microbacias 2 – Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural 
Programa – Programa Santa Catarina Rural 
RAP – Relatório Ambiental Prévio 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
REED -  Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 
RL – Reserva Legal 
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
SAF – Sistemas Agroflorestais 
SC – Santa Catarina (Estado) 
SC Rural – Programa Santa Catarina Rural 
SAR – Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
SDS – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável 
SEE – Secretaria Executiva Estadual 
SER – Secretaria Executiva Regional 
SIE - Secretaria de Estado da Infra-estrutura  
SEF - Secretaria de Estado da Fazenda 
SIN - Sistema de Integração Econômico-Ecológico 
SINFAT - Sistema Integrado de Informação Ambiental 
SIRHESC - Informações do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de 
Santa Catarina 
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SOL - Secretraria de Estado de Turismo,  Cultura e Esporte 
SSP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão 
UC – Unidade de Conservação 
UGT – Unidade de Gestão Técnica 
URT – Unidade de Referência Técnica 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

4 

 

SUMÁRIO 

1. Apresentação ................................................................................................................... 6 

2. Caracterização da área de abrangência .......................................................................... 7 
2.1 Áreas Prioritárias ........................................................................................................... 7 
2.2 Atividade Agropecuária no Estado de Santa Catarina .................................................... 8 
2.3 Agricultura Familiar e Vulnerabilidade Social ............................................................... 10 
2.4 Caracterização Ambiental ............................................................................................ 12 

3. Descrição do Programa Santa Catarina Rural – Microbacias 3 ...................................... 22 
3.1 Objetivo geral ............................................................................................................... 23 
3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 23 
3.3 Público alvo ................................................................................................................. 23 
3.4 Componentes, Sub-componentes e Resultados Esperados ........................................ 23 
3.5 Atividades potencialmente geradoras de impactos ambientais .................................... 28 

4 Avaliação Ambiental ....................................................................................................... 30 
4.1 Objetivo Geral .............................................................................................................. 31 
4.2 Conceituação ............................................................................................................... 31 
4.3 Aplicação ..................................................................................................................... 31 
4.4  Diretrizes para Avaliação ............................................................................................ 32 
4.5 Metodologia de Avaliação ............................................................................................ 33 
4.6  Resultados preliminares da Avaliação Ambiental e recomendações ........................... 37 

5 Plano de Gestão Ambiental - PGA .................................................................................. 61 
5.1 Introdução .................................................................................................................... 61 
5.2 Atividades Não Apoiadas pelo Programa ..................................................................... 62 
5.3 Procedimentos de Avaliação Ambiental das Atividades do Sub-Componente1.2. – 
Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor ........................................................... 64 
5.4 Procedimentos de Avaliação Ambiental do Sub-Componente Infra-estrutura (2.2)- 
Estradas rurais terciárias ................................................................................................... 68 
5.5 Procedimentos de Avaliação Ambiental das Atividades de Adequação Ambiental nas 
Áreas de Corredores Ecológicos........................................................................................ 71 
5.6.  Procedimentos de Avaliação Ambiental a ser incorporados no processo de elaboração 
dos Planos Estratégicos de Gestão Integrada das Bacias Hidrográficas ........................... 75 

6. Procedimentos relativos ao Plano de Manejo de Pragas ............................................... 75 

7. Órgãos licenciadores e suas atribuições ........................................................................ 80 
7.1 Procedimentos para o licenciamento de projetos da Categoria III ................................ 81 
7.2 Procedimentos para o licenciamento de projetos da Categoria IV ............................... 81 

8. Estrutura e Arranjos institucionais: atribuições e responsabilidades para a 
implementação do PGA ..................................................................................................... 83 
8.1. Resumo da Estrutura de Gestão do Programa SC Rural. ........................................... 83 
8.2. Arranjo institucional para a implementação do PGA ................................................... 84 

9. Monitoramento das ações do PGA e Avaliação dos impactos ambientais do Projeto .... 88 

10. Condições para a implementação do PGA................................................................... 89 
10.1 Diretrizes e Cronograma ............................................................................................ 89 
10.2 Recursos humanos necessários ................................................................................ 92 
10.3 Plano de capacitação para o PGA ............................................................................. 92 
10.4 Custos da implementação do PGA ............................................................................ 95 
 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

5 

 

ANEXO 1 - GESTÃO AMBIENTAL DE ESTRADAS RURAIS TERCIÁRIAS ...................... 98 

ANEXO 2 - FORMULÁRIO ÚNICO .................................................................................. 110 

ANEXO 3 – LISTA DE AGROTOXICOS CLASSE 1A E 1B* ............................................ 116 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

6 

 

1. Apresentação 

O presente documento técnico refere-se a Avaliação Ambiental das ações do 

Programa Santa Catarina Rural (SC Rural).  

O SC Rural caracteriza-se por uma política pública voltada ao desenvolvimento 

sustentável de 935 microbacias, localizadas em 289 municípios catarinenses, com ações 

que apoiam a melhoria das condições sócio-econômicas da agricultura familiar que nelas 

habitam e/ou trabalham, bem como das condições ambientais das áreas abrangidas. 

Assim, não são esperados impactos ambientais negativos significativos nos termos 

definidos na legislação, não sendo exigível, portanto, a elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e respectivo relatório – RIMA. Informações mais detalhadas são 

apresentadas no item 2 – Descrição do SC Rural. 

Considerando este pressuposto, o documento da Avaliação Ambiental foi elaborado 

com o objetivo de atender as políticas de salvaguardas do Banco Mundial, que classificou o 

projeto na Categoria “B”. Neste documento técnico foram observadas as salvaguardas 

pertinentes, em especial no que se refere às Políticas Operacionais do Banco Mundial: OP 

4.01- Avaliação Ambiental, OP 4.04 - Habitat Naturais, OP 4.09 - Manejo de Pragas, OP 

4.11 - Patrimônio Cultural e OP 4.36 - Florestas. 

De acordo com o Banco Mundial, as ações do SC Rural foram consideradas 

potencialmente causadoras de impactos ambientais adversos, porém localizados e, em sua 

maioria, reversíveis e passíveis de mitigação pela adoção de medidas já existentes ou que 

podem ser definidas com relativa segurança e facilidade. 

Assim, para projetos que se enquadram na Categoria “B” se exige a elaboração de 

um Plano de Gestão Ambiental (PGA). O PGA define procedimentos para identificar 

previamente os impactos ambientais das atividades que serão apoiadas especialmente do 

Subcomponente Investimentos Sustentáveis. 

No PGA estão indicadas as medidas preventivas e mitigadoras a serem adotadas 

para o controle dos impactos adversos potenciais, ressaltando-se que o dimensionamento 

preciso do alcance das medidas deverá ser definido considerando os casos concretos em 

análise, ou seja, os projetos para os quais são solicitados recursos. 

O foco principal do PGA são as atividades capazes de gerar impactos adversos, 

sendo que para as atividades que necessitam de licenciamento ambiental, outras medidas 
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mitigadoras e/ou compensatórias poderão ser fixadas pelo órgão ambiental competente no 

processo de licenciamento, além das já previstas no PGA. 

A presente avaliação visa identificar, prevenir e propor medidas de controle para os 

eventuais impactos ambientais negativos, mesmo que não sejam considerados 

significativos, e permite, também, identificar medidas para maximizar os impactos positivos 

do projeto. 

 

2. Caracterização da área de abrangência 

O trabalho será desenvolvido no estado de Santa Catarina, envolvendo metade das 

microbacias existentes no estado, com uma área total de aproximadamente 4,2 milhões de 

hectares.  

2.1 Áreas Prioritárias  

Apesar de sua abrangência estadual, os esforços serão concentrados nos 

municípios com maiores problemas sociais, econômicos e ambientais. A definição dos 

municípios prioritários ocorreu com base em critérios socioeconômicos (60% do peso), 

ambientais (20% do peso) e estágio de organização das ADMs no município (20% do 

peso). 

Os critérios socioeconômicos usados foram: a renda rural municipal (IBGE/2007); 

percentagem da população rural do município (IBGE/2007); Índice de Desenvolvimento 

Humano alcançado pelo município (IDH, 2000). 

Os critérios ambientais considerados foram: o percentual de culturas com sistemas 

convencionais de preparo do solo; índice do uso de agrotóxicos (exceto arroz irrigado); as 

áreas antropizadas dos municípios, obtidas do mapeamento por classes de uso do solo, 

realizado pelo Programa de Proteção da Mata Atlântica – PPMA, coordenado pela FATMA 

(FATMA, 2008); e a disponibilidade hídrica natural por município, obtida através da vazão 

média mensal com recorrência de 98% do tempo (SDS, 2006). 

Aplicados os critérios para definir os municípios prioritários, foram criados 3 grupos: 

os municípios de nível 1, com maior prioridade; os municípios de nível 2, com prioridade 

média; e os municípios de nível 3, com menor prioridade na ações e aplicação de recursos 

do Programa. A figura 1 ilustra os grupos de municípios, segundo esta priorização.  
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Figura 1 – Identificação dos municípios de acordo à priorização na ações e aplicação de recursos 

do Programa SC Rural 

O Projeto desenvolverá também ações para elaboração e implementação de 14 Planos de 

Gestão Integrada das Bacias Hidrográficas. 

Serão implantados dois corredores ecológicos situados nas Bacias do Rio Timbó e 

Chapecó. Esses foram priorizados de acordo com os critérios: (i) riqueza dos recursos 

biológicos (biodiversidade) e ameaças a esses recursos e (ii) nível de representatividade 

dos ecossistemas no sistema estadual de unidades de conservação. 

 

2.2 Atividade Agropecuária no Estado de Santa Catarina 

O Estado de Santa Catarina, com área de 95.985 Km2, está dividido em 293 

municípios e conta com uma população de 6.066 milhões de habitantes (IBGE, 2007). 

Desta, ao redor de 17,2% vive no meio rural. Possui 187.061 estabelecimentos 

agropecuários que ocupam uma área de 5.957.514 hectares, representando 62% da área 

do Estado. O setor agrícola contribui, diretamente com 6,9% na formação do Produto 

Interno Bruto Catarinense.  

 

  Municípios Nível 1 

  Municípios Nível 2 

  Municípios Nível 3 
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Santa Catarina também ocupa o sexto lugar na produção de alimentos do país, 

sendo um grande exportador de produtos agrícolas, especialmente carnes, frutas, fumo e 

produtos do setor florestal. O agronegócio contribui com cerca de 60% das exportações do 

Estado. Possui em seu território 3 mil estabelecimentos de indústrias agrícolas e 

agroalimentares, que respondem por 19% da renda, empregando cerca de 35 mil pessoas. 

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

população do estado é majoritariamente descendente de europeus de diversas origens, 

com predominância, de portugueses, italianos e alemães. 

O setor primário destacou-se no cenário nacional (IBGE, 2006) como primeiro 

produtor de cebola, maçã e carnes suínas; segundo produtor de carne de frangos, alho, 

fumo e mel de abelha e terceiro de arroz e banana. Destacam-se ainda pelos altos níveis 

de produtividade do alho, arroz, maça, suínos, aves e fumo. A vinculação com os 

complexos agroindustriais estabelecidos no estado constitui-se no grande motor da 

economia local.  

A avicultura catarinense responde por 2,5% da produção mundial e detém 8% dos 

negócios mundiais de frangos. A produção avícola de Santa Catarina é referência 

estratégica para a avicultura mundial, nacional e do Mercosul. A atividade emprega 

diretamente em torno de 35 mil e, indiretamente, mais de 80 mil pessoas. Na formação do 

valor bruto da produção agrícola estadual, os abates representam a principal atividade, 

participando com 24% do total (R$ 1,013 bilhões em um total estadual de R$ 4,2 bilhões).  

Santa Catarina possui pouco mais de 16% do rebanho nacional de suínos (4,5 

milhões de cabeças) e produz mais de um terço dos abates totais (7,8 milhões de 

cabeças). Na formação do valor bruto da produção agropecuária estadual, é a segunda 

principal atividade, participando com 19% do total. Emprega diretamente em torno de 65 

mil e, indiretamente, mais de 140 mil pessoas. Dos abates totais, 82% originam-se nos 

Sistemas Integrados. Dos abates inspecionados, 90% dos suínos têm a mesma origem. No 

estado, na região Oeste, concentram-se 70% do rebanho e 90% da produção. 

Com mais de 561,4 quilômetros de costa oceânica, o estado é também importante 

produtor de pescados e crustáceos, sendo o mais importante produtor de ostras e 

mexilhões cultivados do país.  



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

10 

 

A forte aptidão florestal constituiu a base de importante pólo industrial de madeira, 

papel e móveis. Santa Catarina é o terceiro maior estado produtor de papel e celulose do 

país, com 900 mil toneladas anuais. 

2.3 Agricultura Familiar e Vulnerabilidade Social   

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

contribuiu para moldar sua estrutura fundiária, caracterizada pela predominância de um 

modelo de agricultura familiar de pequenas propriedades.  

Com base nos critérios de classificação do Programa Nacional da Agricultura 

Familiar (Pronaf), estima-se que a agricultura familiar em Santa Catarina representa um 

universo de 180 mil famílias, ou seja, mais de 90% da população rural. Estas famílias de 

agricultores, apesar de ocuparem apenas 41% da área dos estabelecimentos agrícolas, 

são responsáveis por mais de 70% do valor da produção agrícola e pesqueira do estado, 

destacando-se na produção de 67% do feijão, 70% do milho, 80% dos suínos e aves, 83% 

do leite e 91% da cebola.  

Além desses produtos, é grande a participação da agricultura familiar na produção 

de mel, arroz, batata, fumo, mandioca, tomate, banana e uma grande variedade de outros 

hortigranjeiros e frutas. Também tem no setor florestal importante base econômica.  

A Lei Federal n. 11.326/06 reconhece a agricultura familiar como componente do 

sistema de produção econômico e serve de base para as políticas públicas federais 

destinadas ao desenvolvimento rural. Dentre os principais condicionantes para o 

enquadramento do agricultor como pertencente à agricultura familiar, tem-se: 

- Não deter área maior do que quatro módulos fiscais (unidade-padrão para todo o 

território brasileiro); 

- Utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu empreendimento; 

- Ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

- Dirigir o estabelecimento ou empreendimento com auxílio de pessoas da família. 
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A baixa competitividade da agricultura familiar pode ser apontada como o principal 

fator econômico que contribui para o quadro geral de fragilidade deste segmento no Estado 

de Santa Catarina, cuja produção fica à margem do mercado, principalmente pela 

dificuldade de se articular e buscar conexões com organizações produtivas. Isso se dá 

principalmente devido a falta de: organização dos produtores, padronização e diferenciação 

dos produtos. 

No contexto atual evidencia-se a existência de um conjunto de fatores que estão 

dificultando a melhoria da competitividade na agricultura familiar. Pode-se destacar a baixa 

sustentabilidade dos sistemas produtivos (originada, principalmente, na baixa escala de 

produção e na insuficiente qualificação técnica e gerencial dos agricultores), a baixa 

agregação e apropriação de valor pela agricultura familiar e a baixa diversificação 

econômica do meio rural.  

Para tornar o ambiente institucional mais apropriado aos empreendimentos e 

promover a qualidade dos produtos da agricultura familiar é preciso assegurar a interação 

entre as organizações sociais e as agências públicas e, ainda, a interdisciplinaridade entre 

os agentes técnicos. Para a inserção nos circuitos de mercado, tanto interno como externo, 

a qualidade e a sanidade dos alimentos são cada vez mais essenciais, segundo apontam 

as tendências e estudos de mercado. 

O projeto objetiva consolidar a idéia de uma visão sistêmica da propriedade, dos 

empreendimentos e suas organizações associativas como um conjunto de processos 

constituintes de um mesmo negócio. Como a literatura especializada enfatiza que os 

pequenos empreendimentos têm dificuldades de competitividade mais pelo seu isolamento 

que pelo seu tamanho.  

Neste sentido a noção de competitividade aqui definida incorpora a idéia da 

construção de um ambiente favorável à cooperação, ao aprendizado coletivo e à inovação 

para os empreendimentos agroindustriais, incluindo áreas como logística, transporte, 

capacitação tecnológica e gerencial, gestão da qualidade, prestação de serviços, 

regulação, etc. 
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2.4 Caracterização Ambiental 

O Estado de Santa Catarina encontra-se totalmente inserido no bioma Mata 

Atlântica. Segundo Klein (1978)1, a Mata Atlântica de Santa Catarina pode ser dividida em 

6 formações vegetais distintas: (i) Vegetação Litorânea, ocorre ao longo do litoral atlântico, 

se desdobra em diversos agrupamentos e associações vegetais características, como 

mangue, costão rochoso e restinga; (ii) Floresta Pluvial de Encosta Atlântica, uma das 

formações mais importantes do estado, sua vegetação é exuberante e complexa, formada 

por um densa floresta com o extrato arbóreo grande, de 30 a 35 metros; (iii) Floresta 

Nebular, ocorre ao longo dos “aparatos” da serra geral e do mar, freqüentemente está 

recoberto por neblina, caracteriza-se por ser um mata baixa e densa, formada por galhos 

cobertos por musgos e epífitas; (iv) Floresta de Araucária, cobre grande parte do planalto 

Catarinense, formada por grupamentos onde o Pinheiro do Paraná (Araucária Angustifolia) 

domina na copa das árvores altas. Os pinhais de Santa Catarina são acompanhados por 

uma densa submata, onde predominam a Imbúia, a Erva-mate e densos taquarais, entre 

outros; (v) Campos de Altitude, predominam rochas expostas e vegetação rasteira 

formada, principalmente, por gramíneas e muitos liquens. Frequentemente as espécies 

arbustivas baixas ocorrem esparsamente em meio ao tapete de gramíneas; (vi) Floresta do 

Rio Uruguai, como o nome indica ocorre ao longo do rio Uruguai, conhecida por “mata 

branca” pela ausência do Pinheiro, possui em sua maioria árvores deciduais. 

Segundo o Mapa de Vegetação do IBGE 2008, o Estado de Santa Catarina é 

subdividido em 4 formações vegetais principais e suas subdivisões, são elas: Floresta 

Ombrofila Densa (Montana, Submontana e de Terras Baixas), Floresta Ombrofila Mista 

(Montana e Alto Montana), Estepe Gramíneo Lenhosa e Floresta Estacional Decidual. Na 

classificação de Klein, a Floresta Ombrofila Densa corresponde á Floresta Pluvial de 

Encosta Atlântica, vegetação litorânea, e Floresta Nebular; a Floresta Ombrofila Mista 

corresponde á Floresta de Araucária; a Estepe Gramíneo Lenhosa aos Campos de 

Altitude; e Floresta estacional decidual á Floresta do Rio Uruguaia. A Lei da Mata Atlântica, 

Lei N° 11.428 se baseia no Mapa de Vegetação do IBGE. 

Destaca-se no estado a suinocultura, em virtude do desenvolvimento dos frigoríficos 

especializados no processamento de carne de porco, que potencialmente tem grande 

impacto no meio ambiente. 

                                                           
1
 Robert M. Klein, Mapa Fitogeográfico de Santa Catarina, SUDESUL-FATMA-HBR, 1978 
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Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, por muitos anos essas características 

agropecuárias, aliadas à riqueza dos recursos naturais do Estado, representaram um fator 

de estabilidade à atividade agrícola Catarinense. Contudo, com a globalização da 

economia, o aumento da competitividade e também com o agravamento da degradação 

ambiental, esse sistema tornou-se vulnerável. Os setores que mais contribuíram para esse 

desmatamento foram a fumicultura, os assentamentos de reforma agrária, os 

reflorestamentos sem planejamento ambiental, a exploração madeireira, a especulação 

imobiliária e a pecuária. 

O Mapeamento da cobertura vegetal de Santa Catarina, realizado pela Fundação do 

Meio Ambiente FATMA, através do Programa de Proteção da Mata Atlântica (PPMA), 

financiado pelo banco alemão KFW, aponta que o estado possui 41,4% de cobertura 

vegetal nativa formados por florestas primárias e em estágio de regeneração médio e 

avançado. Além das florestas nativas, o estado possui 31,17% de campos naturais e 

pastagens. A parte do território usada para a agricultura representa 16,05% do estado e os 

reflorestamentos 7,27%, com 691 mil hectares. Ainda de acordo com o mapeamento, a 

área urbanizada (1,81%), corpos de água (1,14%), várzeas e restingas (0,53%), florestas 

em estágio inicial (0,28), solo exposto (0,12), mangues (0,10) e mineração (0,07) 

completam a cobertura do solo do estado.  

Unidades de Conservação de Santa Catarina 

Segundo a Lei 9985 de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), as unidades de Conservação são áreas espacialmente definidas, 

terrestres ou marinhas, estaduais, federais ou municipais, criadas e regulamentadas por 

meio de leis ou decretos. Seus objetivos são a conservação in situ da biodiversidade e da 

paisagem, bem como a manutenção do conjunto dos seres vivos em seu ambiente, 

plantas, animais, microrganismos, rios, lagos, cachoeiras, morros, picos, etc. de modo que 

possam existir sem sofrer grandes impactos das ações humanas. Há uma grande 

variedade de unidades de conservação, que são definidas de acordo com os objetivos que 

se pretende alcançar.  

No estado de Santa Catarina existem 14 unidades de conservação federais, 

totalizando 327.512,25ha, 10 unidades estaduais, representando 113.219ha, 60 unidades 
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municipais, equivalendo a 139.842,3 ha, e 25 Reservas Particulares do Patrimônio Natural, 

correspondendo a 11.817ha (Marenzi et al., 2005)2. 

A Fundação do Meio Ambiente - FATMA administra as Unidades de Conservação 

Estaduais - sete da categoria Parque, que é mais flexível quanto aos usos da área e onde 

o acesso ao público é normatizado, mas permitido, e três da categoria Reserva, onde o 

manejo ambiental é bastante restrito e o acesso só permitido a pesquisadores. São elas:  

 Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.  

É a maior unidade de conservação no Estado. Ocupa aproximadamente 1% do 

território de Santa Catarina, com uma extensão de 87.405 hectares. Foi criado através do 

Decreto n° 1.260/75 e abrange áreas de nove municípios: Florianópolis, Palhoça, Santo 

Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Garopaba e 

Paulo Lopes. Engloba também as ilhas de Fortaleza/Araçatuba, Ilha do Andrade, Papagaio 

Pequeno, Três Irmãs, Moleques do Sul, Siriú, Coral, dos Cardos e a ponta sul da ilha de 

Santa Catarina.  

O Parque tem variada vegetação, reunindo cinco das seis composições botânicas 

do Estado. Começa no litoral, com a paisagem da Restinga, sobe a serra, alcançando o 

planalto em meio à vegetação dos Pinhais, passando, nessa transição, pela Floresta 

Pluvial da Encosta Atlântica, vegetação da Matinha Nebular e os Campos de Altitude da 

chapada da serra. Dentre a vegetação formam-se rios e córregos que são responsáveis 

pelo fornecimento da água potável utilizada pelos moradores de toda Grande Florianópolis. 

A sede do Parque fica às margens da BR-101, no município de Palhoça, a 40 km de 

Florianópolis, em direção ao Sul do Estado. A Sede possui um centro de visitantes, portal, 

estacionamento, local para controle e recepção e trilha interpretativa. O centro de visitantes 

é a maior edificação com 270m2 de área construída e auditório para 80 pessoas, área para 

administração, oficinas de educação ambiental, recepção e banheiros, inclusive para 

deficientes. 

 

 

                                                           
2
 Unidades de conservação de Santa Catarina: Base Preliminar de um Diagnóstivo de Situação In: III Simpósio 

de Áreas Protegidas, 2005, Pelotas, RS. Anais do III Simpósio de Áreas Protegidas. Pelotas, RS : Marenzi, R. 

C.; Frigo, F.; Eccel, R.; Schimidt, A.D. 
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 Parque Estadual da Serra Furada. 

Criado em 20 de junho de 1980, pelo decreto estadual n° 11.233, abrange os municípios de 

Orleans e Grão-Pará e tem uma área de 1.329 hectares. Sua vegetação é 

predominantemente Floresta Atlântica. 

 Reserva Biológica Estadual do Sassafrás.  

Criada em 4 de fevereiro de 1977, através do decreto no 2.221, é dividida em duas 

áreas, uma com 3.862 hectares no município de Doutor Pedrinho, outra com 1.361 

hectares no município de Benedito Novo. Abrigando uma área remanescente da Floresta 

Atlântica, a reserva ganhou esse nome por ser o habitat da canela sassafrás (Ocotea 

pretiosa), uma espécie de árvore que se encontra ameaçada de extinção e está sendo 

protegida na reserva. 

 Reserva Biológica Estadual da Canela Preta. 

Estendendo-se pelos municípios de Botuverá e Nova Trento, esta reserva foi 

fundada em 20 de junho de 1980, pelo decreto 11.232, com área de 1.844 hectares. 

Posteriormente foram anexados 55 hectares, através do Decreto 4.840, de 23 de setembro 

de 1994, totalizando 1.899 hectares. Seu nome vem da canela-preta (Ocotea 

catharinensis), que predomina na área. O local é coberto pela Floresta Atlântica e, além da 

canela-preta, encontra-se também grande quantidade de palmiteiros. A região tem vários 

morros, formando inúmeros vales, onde correm rios que formarão a bacia do rio Itajaí-Açú 

e a do rio Tijucas. Por abrigar espécies de vegetação que estão desaparecendo em nosso 

Estado, o local não está aberto ao público, funcionando como uma importante reserva 

genética e área para pesquisa científica. 

 Reserva Biológica Estadual do Aguaí. 

Abrangendo os municípios de Meleiro, Siderópolis e Nova Veneza, esta reserva foi 

criada em 1º de junho de 1983, através do decreto no 19.635, com área de 7.672 hectares. 

O principal motivo de sua criação foi o relevo acidentado com altitudes que variam dos 200 

aos 1.200 metros e a presença de diversos canyons. Nesses locais nasce uma grande 

quantidade dos rios que formarão a bacia carbonífera. As nascentes são protegidas por 

uma vegetação densa formada pela Floresta Atlântica e Floresta Nebular no alto da serra. 
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 Parque Estadual das Araucárias. 

Criado pelo Decreto nº 293, de 30 de maio de 2003, localiza-se no município de 

São Domingos, na Bacia do Rio Chapecó. A área de 612 hectares é exclusivamente 

coberta por floresta ombrófila. É importante ressaltar a ocorrência de duas espécies em 

extinção, a araucária angustifólia (araucária) e dicksonia sellowiana (xaxim). Dentro do 

Parque encontra-se o rio jacutinga, afluente do rio bonito. Além de ser um importante 

afluente do rio Chapecó, é responsável pelo abastecimento de água do município de São 

Domingos. O Parque Estadual das Araucárias é a primeira unidade de conservação de 

araucárias sob a responsabilidade do Governo do Estado. 

 Parque Estadual Fritz Plaumann. 

Criado pelo Decreto nº 797, de 24 de setembro de 2003, localiza-se no município de 

Concórdia, o Parque é a primeira e única unidade de conservação da floresta estacional 

decidual no Estado de Santa Catarina, abrange uma área de 740 hectares. Foi criado com 

recursos de medida de compensação ambiental pelo aproveitamento hidrelétrico da Usina 

de Itá na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 

 Parque Estadual Rio Canoas. 

Criado pelo Decreto nº 1.871, de 27 de maio de 2004, localiza-se no município de 

Campos Novos, é uma unidade de conservação da floresta ombrófila mista ou floresta de 

araucária. sua área conta com aproximadamente 1.200 hectares. A área do parque foi 

adquirida pela Campos Novos Energia S.A. - Enercan e doada ao Governo do Estado de 

Santa Catarina como compensação ambiental pelo aproveitamento hidrelétrico de Campos 

Novos na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas. 

 Parque Estadual Acaraí. 

Criado em 23 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual Nº 3.517, possui uma 

área aproximada de 6.667 hectares localizada na planície litorânea da ilha de São 

Francisco, município de São Francisco do Sul, litoral norte. O parque garante a 

preservação de áreas de valor cênico, de relevância em biodiversidade e do mais 

importante remanescente contínuo de ecossistemas costeiros em Santa Catarina formado 

pela restinga da Praia Grande. 
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 O Parque Estadual do Rio Vermelho. 

Criado a partir do Decreto nº 308 de 24 de maio de 2007. Está situado no leste da 

ilha de Santa Catarina, entre o Oceano Atlântico e a Lagoa da Conceição, sendo um de 

seus objetivos manter o equilíbrio do complexo hídrico da região. Possui uma área total de 

1.532 hectares, incluindo áreas de Floresta Atlântica, Restingas, Dunas e vegetação de 

banhado.  

Abaixo na figura 2 é apresentado o mapa com a distribuição das unidades de 

conservação localizadas no estado de Santa Catarina. 
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Figura 2 – Mapa de Santa Catarina com a localização das Unidades de Conservação 
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Corredores Ecológicos da Bacia do Rio Chapecó e do Rio Timbó 

O Programa prevê a implementação de dois Corredores Ecológicos no estado de 

Santa Catarina: a bacia hidrográfica do rio Chapecó, na região oeste, e a bacia hidrográfica 

do rio Timbó, no planalto norte. 

O conceito de Corredor Ecológico desenvolvido em ambas as bacias hidrográficas 

não se limita ao conceito de “corredores florestais”, mas sim a um sistema de gestão da 

paisagem onde a manutenção da permeabilidade da matriz e o incremento de 

conectividade via mecanismos de incentivo econômico constituem o esforço central da 

proposta de implementação dos mesmos.  Não são previstas restrições ambientais na área 

dos Corredores que vão além daquelas já estabelecida na legislação ambiental, o que se 

propõe é: (i) incentivos econômicos privados com um sistema de créditos de conservação 

para os proprietários rurais manterem florestas conservadas além das APPs e reservas 

legais; (ii) a adequação das propriedades á legislação; e (iii) Sistemas de Integração 

Econômico ecológico, que preconizam o desenvolvimento econômico e o uso de práticas 

agrícolas conservacionistas.    

Considerando os aspectos políticos, socioeconômicos e da qualidade dos 

remanescentes naturais encontrados nas bacias hidrográficas dos rios Chapecó e Timbó, a 

proposta de implementação dos Corredores Ecológicos procura coadunar diferentes 

interesses, onde a valorização de ativos ambientais, com enfoque nos recursos florestais, 

assume papel central no contexto econômico e legal de Santa Catarina. Também foram 

formuladas estratégias que buscam valorizar a implementação das medidas legais de 

proteção florestal e dar sustentabilidade à implementação do Corredor Ecológico em longo 

prazo. 

A seleção das duas áreas foi pautada em dois aspectos principais: (i) a 

necessidade de preservar a biodiversidade em remanescentes importantes do bioma Mata 

Atlântica, principalmente na Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) e 

ecossistemas associados, localizados na vertente do interior do estado de Santa Catarina; 

e (ii) o ritmo acelerado de destruição do bioma no estado (crescimento de 7% entre 1995 e 

20053) associado ao fato de restarem apenas 3% da Floresta de Araucária no Brasil, sendo 

que destes menos de 0,5% encontram-se legalmente protegidos. 

                                                           
3
 Fonte: INPE/SOS MATA ATLÂNTICA. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica - Relatório 

Técnico, 2008. 157p. 
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A paisagem dos Corredores Ecológicos é formada por um mosaico de 

remanescentes naturais entremeados por áreas de uso intensivo do solo, cuja 

predominância consiste na sojicultura e na criação extensiva de gado de corte, na bacia 

hidrográfica do rio Chapecó, e na silvicultura, na bacia hidrográfica do rio Timbó. Na bacia 

do rio Chapecó destaca-se a presença de seis Áreas Protegidas, dentre Terras Indígenas 

(03), Parques Nacional (01) e Estadual (01) e Estação Ecológica (01), que juntas totalizam 

40.175,62 hectares. Na bacia hidrográfica do rio Timbó, por sua vez, há apenas 01 Terra 

Indígena, com 759 hectares de extensão, e não há Unidades de Conservação. 

A figura 3 abaixo apresenta as áreas planejadas no Projeto Microbacias 2 para o 

trabalho com Corredores Ecológicos. 
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Figura 3 - Mapa de Santa Catarina com a localização das áreas de implantação das ações dos Corredores Ecológicos 
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3. Descrição do Programa Santa Catarina Rural – Microbacias 3 

O Estado desenvolveu o Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural – PRAPEM (Projeto Microbacias 2) durante o período de maio de 

2002 a setembro de 2009. Este programa teve como objetivo geral promover o alívio à 

pobreza rural através de ações integradas para o desenvolvimento econômico, ambiental e 

social do meio rural catarinense, de forma sustentável e com a participação dos atores 

envolvidos através de: (i) da recuperação e da conservação dos recursos naturais; (ii) do 

aumento da renda das famílias rurais; (iii) da melhoria da infra-estrutura social, familiar e 

comunitária: (iv) do aumento da partcipação da comunidade nas tomadas de decisões. 

O Programa Santa Catarina Rural – Microbacias 3 vai atuar nas microbacias e 

comunidades envolvidas buscando qualificar e consolidar as organizações criadas no 

Microbacias 2 e avançar no processo de desenvolvimento rural sustentável, apoiando o 

surgimento de novas estruturas, aperfeiçoando sistemas, arranjos e cadeias produtivas 

para melhorar a competitividade da agricultura familiar no Estado. 

O Programa terá como estratégias gerais de ação: 

- Apoiar  ações inovadoras e diferenciadas, mediante um processo de qualificação 

dos Planos de de Microbacias, fortalecimento de grupos temáticos e a elaboração de 

projetos coletivos. Alguns projetos, por suas características e objetivos, poderão envolver 

áreas territoriais ampliadas para municípios ou regiões do Estado, aumentando a escala de 

produção e organização para otimizar logística e superar dificuldades enfrentadas por 

famílias e comunidades isoladas; 

- Envolver todo o setor rural de Santa Catarina, buscando resolver ou amenizar as 

deficiências estruturais e de assistência técnica existentes, buscando a inserção dos 

pequenos agricultores familiares nas estruturas de acesso ao mercado; 

- Promover o planejamento e a atuação coordenada dos setores do Estado 

envolvidos com o meio rural a partir de um enfoque setorial amplo, coordenado pelas 

Secretarias de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e Secretaria de Infra-

Estrutura. 
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- Apoiar o Estado no desenvolvimento de mecanismos de pagamento por serviços 

ambientais, através de projetos pilotos nas áreas prioritárias dos corredores ecológicos e 

do entorno das unidades de conservação. O tema deverá ser aprofundado e debatido pelas 

instituições executoras e parceiras do Microbacia 3 para que Santa Catarina tenha modelos 

referenciais de mecanismos de compensação. 

3.1 Objetivo geral  

 Aumentar a competitividade das organizações de produtores da agricultura familiar, 

através da sua participação em planos de negócios viáveis e do apoio de serviços 

públicos fortalecidos, integrantes do plano plurianual do Estado.  

3.2 Objetivos específicos 

 Aperfeiçoar e promover sistemas, cadeias e arranjos produtivos locais;  

 Promover a melhoria da qualidade ambiental;  

 Aumentar a apropriação dos processos de desenvolvimento pelas comunidades;  

 Integrar ações e políticas públicas para o meio rural. 

3.3 Público alvo 

O Programa Santa Catarina Rural (SC Rural) deverá envolver, diretamente, 90 mil 

famílias de agricultores familiares e 1.920 famílias de indígenas. Dentro desse universo, 

uma ação diferenciada será desenvolvida para envolver 10.000 jovens rurais.  

Além disso, são consideradas como beneficiárias as 935 Associações de 

Desenvolvimento das Microbacias, formadas ao longo de execução do 

Prapem/Microbacias 2 e outras organizações existentes nas microbacias trabalhadas que 

apresentem projetos que melhorem a competitividade da agricultura familiar. 

3.4 Componentes, Sub-componentes e Resultados Esperados 

Para alcançar os resultados esperados, o Santa Catarina Rural foi estruturado com  

4 componentes e 10 subcomponentes. A Tabela 1 abaixo apresenta os resultados 

esperados pelos componentes e subcomponentes.  
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1- Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar  

1.1. Pré-Investimentos 

1.2. Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor 

2- Fortalecimento de Atividades Estruturantes da Competitividade Rural e do 

Componente 

2.1. Gestão Ambiental 

2.2. Infra-estrutura 

2.3. Sanidade Animal e Vegetal, Vigilância Sanitária e Qualidade Agroalimentar 

2.4 Serviços de Extensão 

3- Fortalecimento da Gestão do Setor Público para promover a competitividade 

rural 

3.1. Fortalecimento da Gestão Central 

3.2. Fortalecimento da Gestão dos Setores Rural e Ambiental 

4- Gestão do Projeto 

4.1. Gestão e Comunicação 

4.2. Monitoramento, Avaliação e Disseminação do Projeto 
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Tabela 1 - Componentes , Sub-componentes e Resultados Esperados 

 

 

Componente Sub-Componente Resultados 

 
 
 
 
 
 
1. Produção 
Sustentável e 
Empreendedorismo 
da Agricultura 
Familiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Pré-Investimentos 

 Redes de cooperação da agricultura familiar constituídas e fortalecidas; 

 5.760 agricultores familiares capacitados para a melhoria da padronização e da qualidade dos 
seus produtos. 

 Ampliação do acesso ao mercado pelos empreendimentos apoiados; 

 Jovens rurais mobilizados participando dos cursos de formação em liderança e 
empreendedorismo nos Centros de Treinamento da Epagri e organizados em grupos temáticos 
nas comunidades desenvolvendo projetos coletivos nas áreas ambiental, social, econômica e/ou 
cultural com participação das famílias e ADMs. 

 Escolas, jovens, famílias rurais e indígenas sensibilizadas com as questões ambientais, 
contribuindo com a implantação da política estadual de educação ambiental; 

 Escolas públicas municipais e estaduais que recebem as crianças das microbacias trabalhadas, 
desenvolvendo projetos, ações e eventos em educação ambiental de forma interdisciplinar e 
transversal, com o envolvimento das ADMs e ou ATI, de acordo com a política nacional e 
estadual de Educação Ambiental.  

 Comunidades rurais e indígenas com o resgate histórico (social-cultural-econômico-ambiental) 
realizado; 

 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 

 Adequação dos sistemas de processamento de pós colheita de frutas, do grupo dos citros, das 
pomáceas, das musáceas e do pinos, atendendo aos requisitos e exigências fitossanitárias 
impostas pelo mercado nacional e internacional. 

 440 empreendimentos agroindustriais familiares legalizados junto ao Serviço de Inspeção 
Estadual 

 Adequação ambiental e legal de empreendimentos existentes e constituições de novos; 

 Dos 10 projetos existentes, consolidar o processo de estruturação qualificação, promoção e 
comercialização das atividades de turismo rural; 

 Dos 20 novos projetos estruturar, desenvolver qualificar, promover novas demandas de turismo 
rural nas áreas priorizadas; 

 Inserção de 150 jovens rurais empreendedores no desenvolvimento de projetos em turismo rural; 
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(Continuação) 

Componente Sub-Componente 
Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fortalecimento de 
Atividades 
Estruturantes da 
Competitividade 
Rural e do 
Componente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Gestão Ambiental 

 .Sistema de Créditos de Conservação estruturado e implementado nos corredores Chapecó e do 

Timbó  

 Sistema de Integração Econômico-Ecológico (SIN) implementado com propriedades rurais 
utilizando as práticas conservacionistas estabelecidas em cada SIN 

 Estrutura de Gestão dos Corredores estabelecidas  

 Sistema de Monitoramento dos Corredores estabelecido e em funcionamento 

 Corredores disseminados e atores capacitados em apoio à implementação dos corredores 

 Rede hidrometeorológica estadual implementada e operando; 

 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de Santa Catarina organizado, atualizado e 
operacionalizado; 

 Planejamento dos Recursos Hídricos de 12 Bacias Hidrográficas realizados; 

 Instituto Catarinense de Gestão das Águas de Santa Catarina – IGASC. criado, implantado, 
estruturado e operando; 

 Novo Aerolevantamento colorido do Estado de Santa Catarina com resolução espacial melhor 
que 40 centímetros  

 Portal de Informações do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de Santa 
Catarina – SIRHESC reformulado e atualizado. 

 Dezesseis Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas fortalecidos gerencial, 
organizacional e estruturalmente; 

 12 Planos Estratégicos de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas no Estado de Santa 
Catarina elaborados 

  

2.2. Infra-estrutura  Reabilitação de 1.300 km de estradas rurais vicinais 
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(Continuação) 

Componente Sub-Componente 
Resultados 

 
 
 
 
 
2. Fortalecimento de 
Atividades 
Estruturantes da 
Competitividade 
Rural  

 
 
 
2.3. Sanidade Animal e 
Vegetal, Vigilância 
Sanitária e Qualidade 
Agroalimentar 

 55.000 exames sanitários realizados em propriedades leiteiras da agricultura familiar, em 
Brucelose e Tuberculose Bovina. 

 1 projeto piloto implantado para a erradicação da brucelose bovina. 

 6 inquéritos de soro epidemiológico para peste suína clássica realizados em propriedades da 
agricultura familiar. 

 540 propriedades da agricultura familiar monitoradas para Salmonela. 

 3.000 unidades de produção familiar credenciadas no sistema de certificação fitossanitária 

 70 barreiras de vigilância zoofitossanitárias reestruturadas 
 

 
 
2.4 Serviços de 
Extensão 

 Famílias rurais e indígenas mobilizadas e desenvolvendo ações em produção de alimentos para o 
auto-abastecimento e ações na despoluição nas propriedades, comunidades e Terras Indígenas;  

 Assistência Técnica e Extensão Rural disponibilizada através de 845 técnicos da Epagri. 
 

3. Fortalecimento da 
Gestão do Setor 
Público para 
promover a 
competitividade 
rural 

3.1. Fortalecimento da 
Gestão Central 

 

3.2 Fortalecimento da 
Gestão dos Setores 
Rural e Ambiental 

 Planos Estratégicos elaborados para a SAR e suas empresas vinculadas Epagri e Cidasc, para a 
SDS e Fatma) e Gestão por Resultados implementada nestas instituições; 

4. Gestão do Projeto 4.1. Gestão e 
Comunicação 

 Estrutura de Gestão do Projeto implantada e operando.  

 Plano de Comunicação implantado. 

4.2. Monitoramento, 
Avaliação e 
Disseminação do 
Projeto 

 Sistema de monitoramento implantado. 

 Avaliações sistemáticas realizadas 

 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

28 

 

3.5 Atividades potencialmente geradoras de impactos ambientais 

As atividades potencialmente geradoras de impactos ambientais estão contidas nos 

sub-componentes 1.2 Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor, 2.1 Gestão 

Ambiental e 2.2 Infra-estrutura. As Tabelas 2, 3 e 4 abaixo identificam essas atividades a 

serem implementadas no âmbito do Programa. 

Tabela 2 – Atividades previstas no Subcomponente 1.2 – Investimentos Produtivos e 

de Agregação de Valor 

Atividades Descrição das ações passíveis de financiamento 

 

 

 

1.2.1 Legalização de 

Sistemas de 

Produção (Ambiental, 

Sanitária, Fundiária) 

Adequação do destino de dejetos humanos: 
Instalação de tanques sépticos ou reatores, com tratamento primário; 
caixa de gordura para cozinha e instalação de filtros biológicos ou outros 
sistemas de filtragem para tratamentos secundários 

Alocação e triagem de material reciclável:  
Construção de local para receber, separar, enfardar e encaminhar 
materiais das propriedades rurais para a reciclagem (vidros, papel, 
papelão, plásticos, latas, entre outros, exceto embalagens de 
agrotóxicos).  

Melhoria de sistemas individuais ou comunitários de abastecimento 
de água proveniente de fontes superficial ou subterrânea: 
Identificação das fontes que serão protegidas e a sua condição ambiental 
(pontos de contaminação por dejetos animais, humanos e agrotóxicos. 
Estagio de regeneração natural da vegetação e proximidade e localização 
de lavouras e pomares). Recuperação e/ou adequação do local e 
implantação do sistema mais adequado na captação para o consumo. 

Apoio a Restauração/recuperação e proteção das Áreas de 
Preservação Permanente e implantação da área de Reserva Legal: 
Identificação e demarcação das APP e das áreas que venham compor a 
Reserva Legal. Legalização e elaboração de um plano de recuperação 
ambiental.  

Adequação e tratamento de dejetos animais: 
Identificar qual o sistema de tratamento mais adequado para cada 
situação. O dimensionamento do sistema será definido de acordo com o 
volume e o tipo de dejeto.  

 

1.2.2 

Agroindustrialização 

Empreendimento de processamento e beneficiamento de produtos 
hortifrutigranjeiros 

Empreendimento de beneficiamento, moagem, torrefação e 
fabricação de produtos alimentares de origem vegetal  

Empreendimento de refinação e preparação de óleos vegetais  

Empreendimento de fabricação e engarrafamento de sucos e vinho 

Empreendimento de processamento e beneficiamento de produtos 
de origem animal (leite, carne, mel, pescado e outros) 
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Tabela 2 – Atividades previstas no Subcomponente 1.2 – Investimentos Produtivos e 

de Agregação de Valor (continuação) 

Atividades Descrição das ações passíveis de financiamento 
 

 

 

 

1.2.3 Melhoria e 

diversificação dos 

sistemas de 

produção (animal 

e vegetal) 

Reciclagem de resíduos de culturas e da produção animal, em especial 
para produção de adubos (esterco de frango, biocomposto) 

Unidade de prestação de serviços no meio rural; oficinas, captura de 
frangos, etc: Identificação e adequação das necessidades e potencialidades 
da região para a prestação de serviços relacionados à produção agrícola, 
artesanato, turismo, entre outras não agrícolas. 

Cisternas e abastecedouros para fins de produção agrícola e pecuária: 
Dimensionamento da capacidade do sistema a partir da necessidade de 
volume de água nas propriedades e/ou empreendimentos. Construção ou 
instalação e manutenção do sistema instalado. 

Implantação de estrutura de armazenamento, beneficiamento e secagem 
de grãos: Construção e/ou adequação de local para armazenamento, 
beneficiamento e secagem de grãos. 

Implantação e melhoria do manejo de pastagens. 

Implantação sistemas agroflorestais (SAF)  

Implantação e apoio na certificação de florestas de produção econômica 
já existente 

Projetos de irrigação 

Produção de plantas medicinais e ornamentais 

Transição para sistemas agroecológicos 

Produção e distribuição de sementes crioulas 

Práticas de Manejo e conservação do solo 

Implantação de viveiros de produção de mudas (exóticas, nativas e 
frutíferas) 

Implantação de fruticultura 

Apoio a produção de olerícolas em ambiente controlado 

Apoio a produção de olerícolas  

 
 
 
1.2.5 Apoio a 
Empreendimentos 
não agrícolas 

Produção de Artesanato: Matéria prima proveniente de sistemas 
agroflorestais (vime, lã, junco, palha, fibra de bananeira, outros): 

Confecção de artefatos de couro: 
Curtimento, secagem e/ou salga do couro e confecção de produtos 
artesanais.[ 

Empreendimento de Turismo Rural Sustentável: 
Identificação e adequação das potencialidades da região quanto a beleza 
cênica, a cultura e ao saber fazer tradicional, ao lazer, a biodiversidade, 
outros. 

Tabela 3 – Atividades previstas no Subcomponente 2.1 – Gestão Ambiental 

Atividades Descrição das ações passíveis de financiamento 
2.1.1 Gestão de 
recursos hídricos  

Implantação de ações de consultoria, estudos e capacitação 

Implantação de redes de monitoramento hídrico 
 
2.1.2 Gestão de 
Ecossistemas 
(corredores) 

Apoio a comercialização de créditos de conservação na área dos corredores: 
Remuneração aos produtores que manterem vegetação nativa conservada 
além de APPs e reserva legal, com recursos de REDD,  neutralização de 
carbono, marketing verde, responsabilidade socioambiental, etc 

Implementação de sistemas de integração ecológico-econômicos (SINs): 
Maior conexão da paisagem florestal nativa, tecnologias sustentáveis 
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Tabela 4 – Atividades previstas no Subcomponente 2.2 – Infra-estrutura 

Atividades Descrição da ação 
Estradas rurais 

terciárias 
Adequação/Reabilitação de 1.300 km de estradas rurais terciárias: 

Apoio ao sistema viário rural no melhoramento das condições das estradas rurais 

 

Além das atividades descritas nas Tabelas 3 e 4 as demais atividades da 

modalidade Swap, tais como, Turismo Rural, Inclusão Digital, Qualidade de Vida no Meio 

Rural e Urbano, Competitividade do Agronegócio e Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável podem gerar impacto ambiental adverso.    

Também as atividade constantes nos 14 planos pilotos de Manejo Integrado de 

Bacias Hidrográficas poderão gerar impactos ambientais, embora a implementação desses 

planos não seja financiada pelo Programa. Para garantir a conformidade com o Banco 

Mundial e com as políticas ambientais do governo, ficou acordado que a SEE deverá enviar 

os Termos de Referência (TOR) para a formulação dos dois primeiros Planos de Bacia, 

com considerações de ordem ambiental e social integradas. Uma vez aprovada pelo Banco 

a metodologia e os aspectos ambientais incorporados no Plano, a mesma será aplicada 

nos planos subseqüentes. 

4 Avaliação Ambiental 

O Banco Mundial enquadrou o SC Rural na categoria “B” em conformidade com os 

impactos potenciais das ações que serão apoiadas. Para o Banco Mundial, o SC Rural foi 

considerado capaz de causar impactos ambientais adversos, porém localizados e, em sua 

maioria, reversíveis e passíveis de mitigação pela adoção de medidas já existentes ou que 

podem ser definidas com facilidade. Com o objetivo de prever a sustentabilidade das ações 

propostas e atender as políticas de salvaguarda do Banco Mundial foi elaborada a presente 

Avaliação Ambiental (AA).  

A Avaliação Ambiental é um instrumento que permite assegurar que os recursos 

investidos nas ações e/ou infra-estrutura resultem em um projeto sustentável a curto, 

médio e longo prazo. A Avaliação Ambiental no SC Rural visa o atendimento às políticas de 

salvaguardas ambientais do Banco Mundial, de modo a assegurar a sustentabilidade 

ambiental das atividades ao possibilitar a identificação dos impactos potenciais e a 

indicação das medidas de controle.  
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4.1 Objetivo Geral 

Instrumentalizar o SC Rural com ferramentas que permitam avaliar os impactos das 

ações implementadas em seu desenvolvimento e recomendar as medidas mitigadoras para 

dar sustentabilidade das atividades.  

 

4.2 Conceituação 

Nesta avaliação foi adotada a definição de impacto ambiental segundo a resolução 

CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, em seu artigo 1º, como: 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

4.3 Aplicação 

O SC Rural prevê, dentro do seu objetivo, ações para melhorar a competitividade 

da agricultura familiar e melhorar a gestão socioambiental das microbacias hidrográficas. A 

Avaliação Ambiental contempla as atividades relacionadas ao Componente 1 Produção 

Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar e do Componente 2 –- 

Fortalecimento de Atividades Estruturantes da Competitividade Rural. 

As atividades que poderão causar maior impacto são aquelas previstas no 

Componente 2 que poderá apoiar 500 projetos estruturantes com investimento de até US$ 

300.000 por projeto. Estas as atividades resultarão em algum tipo de intervenção física, 

alteração ou intensificação nos sistemas de produção com potencial geração de impactos 

ambientais positivos ou negativos no meio físico e biótico, os quais deverão ser analisados, 

avaliados e, quando for o caso, minimizados. O Programa não prevê a geração de 

impactos significativos indireto, de longo prazo e cumulativos. No entanto, o valor dos 

projetos estruturantes, seus desdobramentos e o porte dos empreendimentos indicam a 

necessidade de ser realizado um estudo no meio termo do Programa para avaliar os 

possíveis impactos indiretos positivos e negativos de longo prazo e cumulativos. 
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As demais atividades apoiadas no SC Rural não são consideradas capazes de 

gerar impactos ambientais adversos e, por esta razão, não são objeto desta avaliação, 

ainda que contribuam de forma significativa para a viabilização dos impactos positivos. 

É importante ressaltar que, devido à natureza e concepção do SC Rural, as 

atividades que serão demandadas pelo público beneficiário ainda não se encontram 

definidas neste momento. Tal definição depende das demandas priorizadas por parte dos 

atores envolvidos durante a execução do SC Rural. Os impactos ambientais serão melhor 

identificados e avaliados quando definidos o porte, a localização e as condições de 

implantação de cada projeto/empreendimento. Desta forma, a avaliação ambiental das 

atividades deverá ser realizada com base na orientação prevista no PGA no momento de 

sua análise e aprovação pelas instâncias técnicas do projeto. 

4.4  Diretrizes para Avaliação 

A Avaliação Ambiental e a implementação do PGA do SC Rural estão orientados 

pelas seguintes diretrizes:  

a) O impacto ambiental das intervenções apoiadas pelo projeto deve ser avaliado 

previamente à sua execução, conforme procedimentos sugeridos no PGA; 

b) A legislação ambiental vigente deve ser observada, inclusive no que se refere ao 

licenciamento ambiental das atividades previsto nas normas legais; 

c) As condicionantes de licenças ambientais e as medidas de controle definidas no PGA 

devem ser integralmente observadas; 

d) As responsabilidades pela Avaliação Ambiental e pela execução das medidas de 

controle deverão ser explicitadas, assegurando-se que as instituições e técnicos envolvidos 

estejam adequadamente capacitados para tanto; 

e) Os técnicos executores e os produtores beneficiados devem ser sensibilizados e 

capacitados para a importância da conservação dos recursos naturais e da execução das 

medidas de controle previstas, as quais devem ser rigorosamente acompanhadas e 

monitoradas.  
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4.5 Metodologia de Avaliação 

A avaliação dos impactos será realizada através do método de matriz. As matrizes 

consistem em duas listagens estruturadas em eixos perpendiculares (listagens de controle 

bidimensionais), compostas por fatores do meio (como temas ou indicadores) (SANTOS, 

20044).  

4.5.1 Matriz de Impacto para Avaliação Ambiental 

Para a elaboração da matriz foram consideradas as atividades do Componente 1 - 

Fortalecimento de Atividades Estruturantes da Competitividade Rural e do Componente 2 – 

Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar, potencialmente 

geradoras de impacto ambiental e os recursos ambientais impactados (ar, solo, qualidade e 

quantidade de água e biodiversidade).  

Na matriz de Avaliação Ambiental, a interação entre os eixos opostos, ou seja, das 

atividades potencialmente impactantes com os recursos ambientais considerados permitiu 

estabelecer o impacto ambiental de cada situação avaliada. Os impactos foram avaliados 

considerando quatro diferentes atributos (caráter, magnitude, importância e duração), com 

suas respectivas classes e pontuação, conforme Tabela 5.  

Tabela 5: Atributos e suas respectivas classes consideradas para avaliação de 

impactos ambientais 

Atributo Classes de avaliação Pontuação 

 

 

Caráter: expressa o 
tipo de impacto 
causada por uma 
ação. 

Positivo: quando a ação resulta na melhoria da 
qualidade de um ou mais recurso ambiental. 

 

P 

Negativo: quando a ação resulta em um dano à 
qualidade de um ou mais recurso ambiental. 

 

N 

Indefinido: quando não é possível identificar o tipo de 
impacto causado pela ação. 

 

I 

 

 

Magnitude: é o grau 
de interferência. 

Baixa: o impacto ambiental causa efeitos mínimos ou 
imperceptíveis. 

1 

Média: o impacto ambiental causa efeitos reversíveis ou 
contornáveis. 

2 

Alta: o impacto ambiental causa efeitos irreversíveis ou 
de difícil reversão. 

3 

 

                                                           
4
 SANTOS, Rosely Ferreira dos, Planejamento Ambiental: teoria e prática.Oficinas de Textos, São Paulo, 2004. 
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Importância: define 
a ação subseqüente 
requerida pelo 
impacto. 

Não significativa: não demanda medidas de controle 
específicas. 

1 

Moderada: requer medidas de controle dos impactos 
negativos. 

2 

Significativa: requer autorização ambiental ou licença 
ambiental. 

3 

Duração: é 
determinada pelo 
tempo efetivo do 
impacto. 

Curto prazo: quando os efeitos têm duração até 1 ano. 1 

Médio prazo: quando os efeitos têm duração até de 1 a 
6 anos. 

2 

Longo prazo: quando os efeitos têm duração acima de 
6 anos. 

3 

 

4.5.2 Categorização das Atividades quanto aos Impactos Ambientais 

Após a identificação dos impactos ambientais potenciais, as atividades foram 

categorizadas com o objetivo de classificar os impactos, no contexto da Avaliação 

Ambiental, segundo as categorias descritas abaixo: 

Categoria I - Impacto positivo: esta categoria abrange todas as atividades capazes 

de gerar impactos positivos.  

Categoria II - Impacto ambiental baixo ou não significativo: esta categoria abrange 

as atividades capazes de gerar impactos ambientais negativos baixo e/ou não significativos 

assim caracterizados quando um ou mais dos atributos avaliados atingirem a pontuação 1. 

Em geral, atividades enquadradas nesta categoria não requerem autorizações ou licenças 

ambientais mas, se for o caso, devem ser categorizadas como III ou IV conforme definições 

abaixo. 

As atividades enquadradas nas categorias I e II não constam na listagem de 

Atividades Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental, segundo Resolução 

CONSEMA n. 01/2006, logo, não são passíveis de licenciamento ambiental. Para as 

atividades da categoria I no PGA estão descritas as recomendações e medidas de 

maximização dos impactos positivos. Para as atividades da categoria II no PGA estão 

descritas as medidas de controle, mitigadoras e/ou compensatórias. 

Categoria III - impacto ambiental moderado e requer autorizações: esta categoria 

abrange as atividades capazes de gerar impactos ambientais negativos assim 

caracterizados quando um ou mais dos atributos avaliados (Tabela 5) atingirem a 

pontuação 2.  
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Categoria IV - impacto ambiental moderado e requer Licença Ambiental: esta 

categoria abrange as atividades capazes de gerar impactos ambientais negativos assim 

caracterizados quando um ou mais dos atributos avaliados (Tabela 5) atingirem a 

pontuação 3.   

As categorias III e IV constam na listagem de Atividades Potencialmente 

Causadoras de Degradação Ambiental, conforme Resolução CONSEMA n. 01/2006 e são 

passíveis de Licenciamento Ambiental e requerem o preenchimento do Formulário de 

Caracterização do Empreendimento Integrado (FCEI) junto a FATMA. Com este formulário, 

a FATMA definirá quais os procedimentos necessários, instrumentos legais, técnicos e 

etapas a serem cumpridos para o processo de licenciamento ambiental da atividade. 

Aquelas atividades apoiadas que demandam captação e derivação de água e 

lançamento de efluente será necessário o cadastramento como usuário de recursos 

hídricos junto a SDS a fim de obter a outorga da água. 

Independente das medidas mitigadoras e/ou compensatória exigidas pelos órgãos 

ambientais competentes, no PGA estão descritas recomendações e medidas de controle 

que também deverão ser consideradas na elaboração do Projeto.  

4.5.3 Implicações da Legislação Ambiental 

Após a categorização das atividades foram estabelecidas as implicações da 

legislação ambiental incidente, considerando a exigibilidade de licenciamento ambiental 

e/ou existência de medidas de controle ambiental.  

Os tipos de implicações incluem Autorização Ambiental (AuA), Cadastro de Usuário 

de Águas, Outorga, Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença Ambiental de Implantação 

(LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO). As respectivas especificações seguem 

descritas abaixo: 

 Autorização Ambiental – AuA: é um procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente autoriza a operacionalização das atividades que não 

têm indicação de estudo ambiental correspondente (RAP, RAS, EAS, EIA/RIMA) 

tratados pela Resolução CONSEMA 01/2006. Para solicitar a AuA é necessário 

preencher o Formulário de Caracterização do Empreendimento – integrado (FCEI). 

O FCEI é utilizado para cadastramento de empreendedores e empreendimentos 

junto a FATMA, e constitui-se em instrumento para caracterização de 

empreendimentos/atividades. Nele, o requerente prestará informações de 
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caracterização do empreendimento e uso de recursos naturais, o que permitirá a 

identificação das autorizações necessárias e a integração do processo. Após o 

preenchimento dos dados no FCEI, o Sistema Integrado de Informação Ambiental – 

SINFAT gera automaticamente a Instrução Normativa – IN correspondente ao 

empreendimento/atividade requerida. Com este procedimento é possível definir 

corretamente a documentação necessária à instrução dos processos autorizativos. 

 Cadastro de Usuário de Águas: O Cadastro de Usuário de Águas habilitará o 

usuário a requerer a outorga preventiva ou de direito de uso de recursos hídricos de 

domínio do Estado, destinada à utilização em sua atividade produtiva que atenderá 

aos requisitos de autorização de captação de água, lançamento de efluentes nos 

corpos hídricos, financiamentos em bancos de fomento oficiais e licenciamentos 

ambientais. O cadastro de usuário deve ser realizado preferencialmente através do 

preenchimento do formulário on line disponível no endereço eletrônico 

www.aguas.sc.gov.br/cadastro, por meio de protocolo digital. No caso de cadastros 

efetuados por meio de formulário impresso disponível no site 

www.aguas.sc.gov.br/cadastro, estes deverão ser protocolados diretamente na 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, situada na Rua 

Frei Caneca, nº 400, Ed. Ruyter Nascimento Ferreira, Agronômica - 

Florianópolis/SC, CEP 88.025-060 e estarão sujeitos à verificação do 

preenchimento. 

 Outorga: a outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos pela Lei 

Federal n° 9.433/1997. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água. A outorga é um ato administrativo definido em portaria de outorga 

de direito de uso dos recursos hídricos, que contém a identificação do outorgado, as 

características técnicas e as condicionantes legais do uso da água autorizado. 

 Licença Ambiental Prévia – LAP: é uma espécie de consulta de viabilidade, em 

que o empreendedor da obra pergunta à FATMA se é possível construir aquele tipo 

de obra num determinado local. A FATMA vai consultar as legislações ambientais 

em vigor, federal e estadual, e, com base nessas normas, vai responder se o 

empreendimento é viável ou não. E, se for, com que condições legais. A LAP não 

autoriza a construção da obra, apenas atesta sua viabilidade naquele local. 

http://www.aguas.sc.gov.br/cadastro
http://www.aguas.sc.gov.br/cadastro
http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/leis/lei9433.pdf
http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/leis/lei9433.pdf
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 Licença Ambiental Implantação – LAI: depois de ter a LAP aprovada, o 

empreendedor precisa apresentar à Fatma o projeto físico e operacional da obra, 

em todos os seus detalhes de engenharia, já demonstrando de que forma vai 

atender às condições e restrições impostas pela LAP. Só com a LAI expedida é que 

se pode começar as obras. 

 Licença Ambiental Operação – LAO: findas as obras, a FATMA retorna ao local 

para nova vistoria, a fim de constatar se o empreendimento foi construído de acordo 

com o projeto apresentado e licenciado, principalmente no tocante ao atendimento 

das condições e restrições ambientais. Se estiver em desacordo, a obra pode ser 

embargada. Se estiver tudo certo, a FATMA expede a LAO, e somente então o 

empreendimento pode começar a funcionar.  

4.6  Resultados preliminares da Avaliação Ambiental e recomendações 

Os resultados desta avaliação não são definitivos, pois pode haver alteração 

durante o processo de avaliação das demandas/projetos. As alterações possivelmente 

ocorrerão por conta do porte e da localização do empreendimento, informações estas 

não disponíveis até o momento da construção desta avaliação. Por exemplo, se a 

localização da atividade implicar em algum tipo de interferência em áreas de preservação 

permanente (APP) e/ou Reserva Legal ou no caso de alguma das modalidades de 

agroindústrias, por suas especificidades implicar na exigência de licenciamento conforme a 

legislação federal e estadual específica para o assunto. 

Dessa forma, é possível que no decorrer do processo de avaliação das 

demandas/projetos, avalie-se que uma atividade virá a ter impactos de diferente monta do 

que aqui se classifica. Se a atividade vier a ser enquadrada em categoria mais restritiva, a 

equipe responsável deverá fazê-lo sem necessidade de consulta para  não-objeção do 

Banco Mundial. No caso de o enquadramento/categorização de impacto da atividade 

ser menos restritivo do que está aqui previsto (por exemplo, categoria II em vez de III 

indicado na Tabela 6 abaixo), deverá ser feita comunicação, para que se obtenha a 

não-objeção para a nova categorização.  

Portanto, esta avaliação tem o propósito de servir como orientação ao processo 

que deverá ser estabelecido na elaboração e aprovação das propostas de 

empreendimentos que vierem a ser apoiados pelo SC Rural. A equipe técnica 

responsável pela elaboração dos projetos deverá reavaliar os impactos previstos 

nesta avaliação de acordo com as informações técnicas especificas apresentadas na 
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lista de verificação. A Tabela 6 apresenta a matriz de classificação das atividades 

avaliadas segundo os critérios aqui definidos e, como mencionado acima, esta avaliação 

deverá sofrer alterações por conta do porte e da localização do empreendimento a ser 

informados na lista de verificação. 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 – Produção Sustentável e empreendedorismo da agricultura familiar 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.1 Legalização 
de Sistemas de 
Produção 
(Ambiental, 
Sanitária, 
Fundiária) 

 
Adequação do destino de dejetos humanos  Impl 0 -1/1/2 0 -1/1/1 -1/1/1 0 0 0 0 AuA 

 
III 

Op. 0 0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 0 0   

Melhoria de Sistemas Individuais ou 
comunitários de abastecimento de água 
proveniente de fonte superficial ou 
subterrânea (proteção de fonte  + cisterna 
com desinfecção; cisterna com desinfecção) 

Impl/ 
Op. 

 
0 

-1/1/1 0 -1/1/1 0 -2/1/1 -1/1/1 0 0 
Cadastro e 

Outorga, AuA 
III 

Alocação e triagem de material reciclável  
Impl/
Op. 

0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/2 0 0 AuA III 

Apoio a restauração/recuperação e proteção 
das Áreas de Preservação Permanente e 
implantação da área de Reserva Legal 

Impl/ 
Op. 

 
+ 

+ + + + + + + + AuA I 

Adequação e tratamento de dejetos animais 
Impl/ 
Op. 

+ -1/1/1 -2/2/2 +2/2/2 +2/2/2 0 0 0 0 AuA III 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural – 

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 
 

Sub-
Componente 

 
 
 
 
 
 

Atividades Descrição das atividades com interface 
ambiental 
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1.2 
Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.2 
Agroindustrializaçã
o 

Empreendimento de processamento e 
beneficiamento de produtos 
hortifrutigranjeiros 

Impl. 
0 -2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA 
III 

Op. 0 0 0 0 -1/2/2 -2/1/2 0 0 0 

Empreendimento de beneficiamento, 
moagem, torrefação e fabricação de 
produtos alimentares de origem vegetal  

Impl.  
0 

-2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA III 
Op.  

-1/1/1 
0 0 -1/1/2 -1/2/2 -2/2/2 0 0 0 

Empreendimento de refinação e 
preparação de óleos vegetais  

Impl.  
0 

-2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA 
III 

Op. 
 

-1/1/1 
0 -1/1/2 0 -1/2/2 0 0 0 0 

Empreendimento de fabricação e 

engarrafamento de sucos e vinho 

Impl.  
0 

-2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA III 

Op. 
 
0 

0 -1/1/2 0 -1/2/2 -1/2/2 0 0 0 

Empreendimento de processamento e 
beneficiamento de produtos de origem 
animal (leite, carne, mel, pescado e outros) 

Impl. 
 -2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA 
III 

  Op.  0 0 0 -1/2/2 -1/2/2 0 0 0 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 
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Descrição das atividades com 
interface ambiental 
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 C
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 

 
 
1.2.3 Melhoria e 

diversificação dos 

sistemas de produção 

(animal e vegetal) 

Reciclagem de resíduos de 
culturas e da produção animal, 
em especial para produção de 
adubos. (esterco de frango, 
biocomposto) 

Impl. 
0 -2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 

AuA 
III 

Op. -1/1/2 0 -1/1/2 0 -1/2/2 0 0 0 0 

Unidade de prestação de 
serviços no meio rural (oficinas, 
captura de frangos, etc)  

Impl. 
 -2/1/1 0 -2/2/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

AuA 
III 

Op.  0 -1/2/2 -1/2/2 -2/2/2 0 0 0 0 

Cisternas e abastecedouros 
para fins de produção agrícola e 
pecuária 

Imp 
 
0 

-1/1/1 0 -1/1/1 0 -1/1/1 -2/2/2 0 0 

AuA 

 
III 

Op. 
 
0 

0 0 -1/1/1 0 0 0 0 0 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 

 

Sub-Componente 
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Descrição das atividades com 
interface ambiental 
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Recursos Ambientais Impactados 
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Ambiental 
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e/ou 
Licença 
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.3 Melhoria e 

diversificação dos 

sistemas de produção 

(animal e vegetal) 

Implantação de estrutura de 
armazenamento, beneficiamento 
e secagem de grãos 

Impl. 
0 -2/2/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

AuA 
III 

Op. -1/1/2 0 0 0 -1/2/2 0 0 0 0 

Implantação e melhoria do 
manejo de pastagens. 

Impl./

op. 0 -1/1/1 -1/1/1 -1/1/1 -1/1/1 0 -1/1/1 -1/1/1 -1/1/1 0 II 

Implantação sistemas 
agroflorestais (SAF)  

Impl./

Op. + + + + + + + + + 

0 / AuA, em 
casos 

específicos 
de 

intervenções 
em APP e 

RL 

II 
/ 

III 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 

 

Sub-
Componente 
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Descrição das atividades com 
interface ambiental 
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.3 Melhoria e 

diversificação dos 

sistemas de produção 

(animal e vegetal) 

Implantação e apoio na 
certificação de florestas de 
produção econômica já existente 

Impl. 0 -2/2/1 -2/2/1 -1/1/2 -2/2/1 0 -1/1/2 -1/1/2 -1/1/2 
AuA 

III 

   Op. 0 -1/2/2 -2/2/2 -1/1/2 -2/2/2 0 -2/2/2 -2/2/2 -2/2/2 

Projetos de irrigação 

Impl. 0 -2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -1/2/1 0 0 

AuA 

 

III Op. 0 -2/2/2 0 -2/2/2 -2/2/2 -2/2/2 -1/2/2 0 0 

Produção de plantas medicinais 
e ornamentais 

Impl/O
p. 

0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 0 0 -1/1/1 0 II 

Transição para sistemas agro 
ecológicos 

Impl/O
p. 

+ + + + + + + + + 0 I 

Produção e distribuição de 
sementes crioulas 

Impl/O
p. 

0 + + + + + + + + 0 I 

Práticas de Manejo e 
conservação do solo 

Impl./ 

Op. + + + + + + + + + 0 I 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 

 

Sub-Componente 
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interface ambiental 
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.3 Melhoria e 

diversificação dos 

sistemas de produção 

(animal e vegetal) 

Implantação de viveiros de 
produção de mudas (nativas e 
frutíferas) 

Impl. 
0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/1 0 0 

0 
II 

   Op. 0 0 -1/1/1 0 -1/1/1 -1/1/1 0 -1/1/1 1/1/1 

Implantação de fruticultura 

Impl. 
0 -2/2/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

AuA 
III 

Op. 0 -1/2/2 -1/2/2 -1/1/2 -1/1/2 0 0 0 0 

Apoio a produção de olerícolas 

em ambiente controlado 
Impl 0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/1 0 0 

0 II 

Op. 0 0 -1/1/1 0 -1/1/1 -1/1/1 0 0 0 

Apoio a produção de olerícolas  
 

Impl. 0 -1/1/1 -1/1/1 -1/1/1 1/1/1 1/1/1 -1/1/1 -1/1/1 0 

0 II 
Op. 

0 0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 
0 0 0 
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Tabela 6 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 1 - Produção Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar (continuação) 

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 

 

Sub-
Componente 

 
 
 
 
 

Atividades 
Descrição das atividades com 
interface ambiental 

E
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1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de 
Valor 

 
 
1.2.5 Apoio a 

Empreendimentos Não- 

Agrícolas 

Produção de Artesanato, matéria 
prima  proveniente de sistemas 
agroflorestais (vime, lã, junco, 
palha, fibra de bananeira, outros) 

Impl. 
0 -1/1/1 0 -1/1/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

0 
II 

   Op. 0 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 0 0 0 

Confecção de artefatos de couro 

Impl. 
0 -2/2/1 0 -1/2/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

Licença 
Ambiental 

IV 

Op. -3/3/3 0 0 -1/2/3 -2/2/3 0 0 0 0 

Empreendimento de Turismo 

Rural Sustentável 

Impl. 
0 -2/1/1 0 -2/2/1 0 0 -1/1/1 -1/1/1 0 

Licença 
Ambiental 

IV 

Op. 0 0 -2/2/3 0 -2/2/3 -1/2/3 0 0 0 
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Tabela 7 – Matriz de Resultados Preliminares da Avaliação de Impactos Ambientais das atividades do Programa SC Rural –  

Componente 2 – Fortalecimento de Atividades Estruturantes da Competitividade Rural  

Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais 

Caráter Magnitude Importância Duração 

Indefinido 
Positivo Negativo Baixa Média Alta 

Não 
significativa 

Moderada Significativa Curta Média Longa 

+ - 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 

 

Sub-Componente 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 
Descrição das atividades com 
interface ambiental 

E
ta

p
a
 

Recursos Ambientais Impactados 

Necessidade 
de 

Autorização 
Ambiental 

(AuA), 
Outorga e/ou 

Licença 
Ambiental 

 

C
a
te

g
o

ri
a
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2.1 Gestão 
Ambiental 

 

2.1.1 Gestão de Recursos 
Hídricos 

Implantação de ações de 
consultoria, estudos e capacitação 

+ 
 

+ 
 

+ + + + + + + + 0 I 

Implantação de redes de 
monitoramento hídrico 

+ + + + + -1/2/2 + -1/1/1 + + 

AuA, em 
casos 

específicos de 
intervenções 
em APP e RL 

III 

2.1.2 Gestão de 
Ecossistemas 
(corredores) 

Apoio a comercialização de 
créditos de conservação na área 
dos corredores 

+ + + + + + + + + + 0 I 

Implementação de sistemas de 
integração ecológico-econômicos 
(SINs) 

+ + + + + + + + + + 0  I 

2.2 Infra-estrutura 2.2.1 Estradas Rurais 
Terciárias Adequação e Reabilitação de 

Estradas Rurais Terci333árias 

Impl. 
-2/2/1 0 -2/2/1 0 0 -2/2/1 -2/2/1 0 0 

Licença 
Ambiental 

IV 

Op. 0 -2/2/3 0 -2/2/3 0 0 0 0 0 
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Avaliação Ambiental demonstrou que a maioria das atividades requer algum tipo de 

licenciamento ambiental. Mesmo que o resultado destas atividades seja positivo, no 

contexto do Programa, a sua implantação/operação é capaz de gerar impactos adversos, 

de magnitude, importância e duração específicas. Isto se deve ao que prevê a Legislação 

Ambiental Estadual que exige que todas as atividades listadas pela Resolução CONSEMA 

N°1/2006, sejam licenciadas na forma de autorizações ou Licenças Ambientais. 

4.6.1 Medidas de Controle Recomendadas 

 A Tabela 8 indica medidas destinadas a otimizar os impactos positivos das 

atividades classificadas na categoria I e de mitigação e/ou controle para as atividades 

classificadas nas categorias II, III e IV, sem prejuízo das medidas de controle definidas pelo 

órgão ambiental competente. 
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Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle  
 

 
Sub-

Componente 
Atividade 

Descrição das 
atividades com interface 

ambiental  
Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 
 
1.2.1 Legalização de 
Sistemas de 
Produção (Ambiental, 
Sanitária, Fundiária) 

Adequação do destino de 
dejetos humanos 

Na implantação: cuidado na realocação do solo retirado na construção dos canais e/ou fossas. O sistema deverá 

estar adequado quando ao tipo de solo, distanciamento das fontes de água e do lençol freático. 
Antes da operação: garantia que o sistema esteja impermeabilizado, esta avaliação deverá ser realizada pelo 

extensionista local 
Manutenção: observar que o período de limpeza do tanque séptico siga a tempo estabelecido para aquele 

sistema. Dar manutenção ao sistema sempre que o mesmo apresentar sinais de mau funcionamento. 

Melhoria de sistemas individuais 
ou comunitários de 
abastecimento de água 
proveniente de fonte superficial 
ou subterrânea (proteção de 
fonte + cisterna com 
desinfecção; cisterna com 
desinfecção) 

Na implantação: Não eleger fontes com proximidades e/ou a jusante de lavouras e pomares. Nas elegíveis, 

demarcar a área segundo a legislação ambiental vigente e quando a fonte estiver em área de pastagem a mesma 
deve ser isolada para evitar a entrada de animais. A limpeza do local para instalação do sistema de captação deve 
ser feito manualmente, sem o uso de maquinas. A recuperação da vegetação deve ser com espécies nativas 
segundo legislação ambiental vigente. Para a captação e derivação de água será necessário o cadastramento 
como usuário de água e a respectiva outorga de uso. Capacitar agricultores e técnicos na implantação do sistema 
e no manejo de recursos naturais.  
Capacitar agricultores e técnicos na implantação do sistema e no manejo de recursos naturais. 
Manutenção: O sistema deve ser vistoriado regulamente para verificar a condição ambiental do sistema e do local. 

O controle de invasoras na área protegida deve ser manual. Desinfecção de captação e monitoramento da 
qualidade da água. 

Alocação e triagem de material 
reciclável  

Na implantação: cuidado na realocação do solo retirado na construção ou adequação do local.  
Operação: Os materiais recicláveis devem estar em local protegido das chuvas a fim de evitar o acumulo de água 

e proliferação de insetos e outros animais. Os materiais devem ser coletados limpos e secos e devem ser mantidos 
enfadados. Os operadores devem usar equipamentos de proteção individual (EPI) em todo o processo. 
Manutenção: Aqueles materiais que sobrarem da operação de reciclagem devem ser encaminhados para um 

ponto de coleta municipal. 

Apoio a 
restauração/recuperação e 
proteção das Áreas de 
Preservação Permanente e 
implantação da área de Reserva 
Legal 

Na implantação: Após identificada as aéreas que devem compor a reserva legal encaminhar documentação 

necessária ao órgão ambiental competente (FATMA). O plano de recuperação ambiental deve ser elaborado a 
partir da possibilidade de manejo da área, através de sistemas agroflorestais.  
Manutenção: Capacitação de agricultores em manejo de recursos naturais; acompanhamento técnico da 

implantação e utilização de sistemas mais adequados a cada situação. Utilizar espécies nativas de ocorrência 
regional em alta diversidade. Obter sementes coletadas de forma adequada de matrizes previamente 
selecionadas. Manter alta variabilidade genética. 

Adequação e tratamento de 
dejetos animais 

Na implantação: A instalação do sistema devera obedecer as exigências do órgão ambiental. Para a adequação 

observar o TAC da Suinocultura. 
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Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle (continuação) 
 

Sub-
Componente 

Atividade 

Descrição das 
atividades com interface 

ambiental  
Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 
 
1.2.2 
Agroindustrialização 

Empreendimento de 
processamento e 
beneficiamento de produtos 
hortifrutigranjeiros 

Projeto técnico específico, capacitação de agricultores quanto a técnicas de processamento e beneficiamento 

Empreendimento de 
beneficiamento, moagem, 
torrefação e fabricação de 
produtos alimentares de origem 
vegetal 

Na implantação: Atender as exigências do órgão ambiental e sanitário competentes. O projeto devera contemplar 

a forma de tratamento e destino dos resíduos líquidos e sólidos gerados pela atividade. Não construir a 
agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, em baixadas passiveis de inundação.  
Operação: Reduzir o maximo possível os resíduos da atividade para minimizar o impacto do tratamento do 

efluente.  Quando houver sobras de resíduos encaminhar para um ponto de coleta municipal. Cuidado no 
acondicionamento do adubo produzido para ser armazenado.  
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado. 

Empreendimentos de refinação 
e preparação de óleos vegetais 

Projeto técnico especifico, capacitação de operadores; regularização; capacitação de agricultores quanto ao uso 
sustentável de matérias primas, instalação de sistema de saneamento básico 

Empreendimento de fabricação 

e engarrafamento de sucos e 

vinho 

Na implantação: Atender as exigências da legislação ambiental e sanitária vigentes. Para captação e derivação 

de água e lançamento de efluente será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e respectiva 
outorga. Escolher local adequado priorizando a menor movimentação de terra e a não interferência em áreas 
cobertas com vegetação secundária. Não construir a agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, 
em baixadas passiveis de inundação. Antever a quantidade de resíduos líquidos e sólidos que podem ser gerados 
e a forma de reutilização ou disposição adequada. Implantar sistemas adequados de tratamento de efluentes e, 
sempre que possível, adotar sistemas de reuso da água.  Adquirir equipamentos que consomem pouca água ou 
energia. Dotar os operadores de EPIs adequados com a atividade. 
Operação: Utilizar os resíduos sólidos para compostagem buscando a redução do volume de resíduos gerados 

pela atividade; 
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado. 

Empreendimento de 
processamento e 
beneficiamento de produtos de 
origem animal (leite, carne, mel, 
pescado e outros) 

Na implantação: Atender as exigências da legislação ambiental e sanitária vigentes. Para captação e derivação 

de água e lançamento de efluente será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e respectiva 
outorga. O projeto devera contemplar a forma de tratamento e destino dos resíduos sólidos gerados pela atividade 
(pele, ossos e vísceras). Não construir a agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, em baixadas 
passiveis de inundação. 
Operação: Reduzir o maximo possível os resíduos (proteínas e gorduras) da atividade para reduzir o impacto do 

tratamento do efluente, transformando em outros produtos comestíveis (bebidas lácteas, morcelas, natas, 
manteigas, outros).  
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado.  
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Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle (continuação) 
 

Sub-
Componente 

Atividade 

Descrição das 
atividades com interface 

ambiental  
Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 
 
1.2.3 Melhoria e 
diversificação dos 
sistemas de 
produção (animal e 
vegetal) 

Reciclagem de resíduos de 
culturas e da produção animal, 
em especial para produção de 
adubos (esterco de frango, 
biocomposto) 

Na implantação: Atender as exigências do órgão ambiental e sanitário competentes. O projeto devera contemplar 

a forma de tratamento e destino dos resíduos líquidos e sólidos gerados pela atividade. Não construir a 
agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, em baixadas passiveis de inundação.  
Operação: Reduzir o maximo possível os resíduos da atividade para minimizar o impacto do tratamento do 

efluente.  Quando houver sobras de resíduos encaminhar para um ponto de coleta municipal. Cuidado no 
acondicionamento do adubo produzido para ser armazenado.  
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado. 

Unidade de prestação de 
serviços no meio rural (oficinas, 
captura de frangos, etc).  

Na implantação: cuidado na realocação do solo retirado na construção da unidade. A unidade deverá estar 

adequada quando ao tipo de serviço e a construção ou adequação do local. Deverão ser consideradas  as 
exigências específicas do órgão ambiental e do Programa SC Rural para cada unidade a ser construída.  
Manutenção: Capacitação dos agricultores e técnicos para o desenvolvimento de cada atividade.  

Cisternas e abastecedouros 
para fins de produção agrícola e 
pecuária  

Na implantação: cuidado na realocação do solo retirado na construção e/ou instalação. Para a construção do 

açude e necessário encaminhar documentação para o órgão ambiental competente para solicitar a aprovação.  
Manutenção: observar as especificações exigidas pelo órgão ambiental para a manutenção de cisternas.  

Implantação de estrutura de 
armazenamento, 
beneficiamento e secagem de 
grãos 

Na implantação: cuidado na realocação do solo retirado na construção ou adequação do local.  
Operação: O armazenamento dos grãos, bem como os resíduos gerados na atividade deve ser alocado em local 

protegido a fim de evitar proliferação de insetos e outros animais (roedores). Reutilizar e/ou encaminhar os 
resíduos geradas pela atividade para aproveitamento como outros produtos (adubo, farinhas para alimentação 
animal, outros). 
Manutenção: Aqueles resíduos que não podem ser reutilizados devem ser encaminhados para um ponto de coleta 

municipal. 

Implantação e melhoria do 
manejo de pastagens. 

Implantação/Operação: Atentar para as exigências da atividade no órgão ambiental competente. Dar tratamento 

de conservação de solos nestas áreas evitando a formação de “linhas de convergência” formadas pelo 
caminhamento natural do gado. Evitar colocar cochos e bebedouros na parte baixa do terreno. Evitar espécies com 
alto potencial de se tornar invasora. 

Implantação sistemas 
agroflorestais (SAF)  

Implantação/Operação: Atender os parâmetros de licenciamento da extração de espécies nativas junto a FATMA 

visando a sustentabilidade dos estoques naturais. A escolha das espécies deverá considerar as condições 
ambientais da área. Evitar espécies com alto potencial de se tornar invasora. O manejo do solo deve ser entendido 
sob o ponto de vista sistêmico, evitando as perdas para erosão e lixiviação. 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

51 

 

Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle (continuação) 
 

Sub-
Componente 

Atividade 

Descrição das 
atividades com 

interface ambiental 
Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 
 
1.2.3 Melhoria e 
diversificação dos 
sistemas de produção 
(animal e vegetal) 

Apoio na certificação de 
florestas de produção 
econômica já existentes na 
agricultura familiar 

Implantação/Operação: Atender todas as leis vigentes para atividade. Deverá ser encaminhada ao órgão ambiental 

competente toda a documentação necessária para autorização ou licenciamento ambiental da atividade.  

Projetos de irrigação 

Na implantação: Atender as exigências da legislação ambiental vigente. Para captação e derivação de água será 

necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e respectiva outorga. Prever a instalação de um sistema 
de reuso da água. O projeto deverá empregar técnicas de irrigação adequadas e equipamentos projetados para cada 
cultura específica e manejá-los corretamente a fim de evitar desperdícios na atividade. Para melhorar a eficiência no 
uso da água e minimizar o impacto ambiental, recomenda-se que os projetos considerem o momento correto da 
aplicação da lamina d’água requerida por cada cultura.  
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de irrigação implantado, evitando os possíveis 

vazamentos e perdas no sistema de captação e derivação.  

Produção de plantas 
medicinais e ornamentais 

Licenciamento da extração de espécies nativas junto a FATMA/IBAMA, capacitação de agricultores quanto ao uso 
sustentável de matérias primas, instalação de sistemas de saneamento adaptado quando necessário. 

Transição para sistemas 
agroecológicos 

Capacitação dos agricultores em manejo de recursos naturais; capacitação em manejo integrado de pragas (MIP) 

Produção e distribuição de 
sementes crioulas 

Capacitação dos agricultores em manejo de recursos naturais 

Práticas de manejo e 
conservação do solo 

Na implantação/operação: os projetos deverão apresentar um plano de manejo e conservação dos solos para as 

atividades apoiadas pelo Programa SC Rural.  

Implantação de viveiros de 
produção de mudas ( nativas e 
frutíferas) 

Na implantação/operação: Atender todas as exigências do órgão ambiental competente para a atividade. Para 

captação e derivação de água será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e sua respectiva 
outorga. Para a Certificação Fitossanitária e cadastramento dos viveiros de mudas deverá ser encaminhada 
documentação pertinente ao órgão ambiental competente (CIDASC). Cuidado na realocação do solo retirado na 
construção do viveiro. Para a produção de mudas nativas, atentar para a seleção de matrizes produtoras em vários 
locais, garantindo alta variabilidade genética. Evitar sobrecarga das sementes das matrizes selecionadas. Registrar 
origem das sementes e esforço de coleta em diário apropriado. Não despejar sobra de água de irrigação na rede 
natural de drenagem, pois estas águas contêm nutrientes que podem causar eutrofização.  

Implantação de fruticultura Projetos técnicos; capacitação de agricultores em manejo dos recursos naturais e MIP 

Apoio a produção de olerícolas 

em ambiente controlado 

Na implantação/operação: Planejamento de instalação e operação do viveiro, treinamento e capacitação de 
trabalhadores, destinação e descarte correto de embalagens de agrotóxicos. Para captação e derivação de água será 
necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e sua respectiva outorga. 

Apoio a produção de olerícolas  
Na implantação/operação: Capacitação dos agricultores em manejo dos recursos naturais e MIP.Para captação e 

derivação de água será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e sua respectiva outorga. 
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Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle (continuação) 
 

Sub-
Componente 

Atividade 

Descrição das 
atividades com interface 

ambiental  
Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
 
 
 
1.2 Investimentos 
Produtivos e de 
Agregação de Valor 
 
1.2.5 Apoio a 

Empreendimentos 

Não-Agrícolas 

Produção de Artesanato 
proveniente de sistemas 
agroflorestais (vime, lã, junco, 
palha, fibra de bananeira, 
outros) 

Na implantação: O extrativismo e/ou cultivo de junco, vime e cipó imbe, entre outros deverão estar regularizados 

junto ao órgão ambiental competente. Adequar às instalações as demais exigências do Programa SC Rural. 
Manutenção: Capacitação dos agricultores e técnicos para o uso e produção sustentável de matérias-primas, 

instalação de sistema de saneamento adequado para atividade, regularização da oferta de matérias prima em caso 
de uso de espécies nativas sujeitas a licenciamento.  

Confecção de artefatos de couro 
 
 

Na implantação: No caso do artesanato exigir curtimento, secagem e/ou salga do couro e pele será necessário, 

antes da implantação,enviar a documentação necessária ao órgão ambiental competente. Alem destas exigências 
do órgão ambiental os projetos deverão cumprir as exigências do Programa SC Rural. A captação e derivação de 
água e lançamento do efluente serão necessárias o cadastramento como usuário de água e respectiva outorga. 
Manutenção: Capacitação dos agricultores e técnicos para o uso e produção sustentável de matérias-primas, 

instalação de sistema de saneamento adequado para atividade.  

Empreendimento de Turismo 
Rural Sustentável 

Na implantação: Todos os empreendimentos de turismo rural sustentável deverão encaminhar documentação 

necessária para o órgão ambiental competente. O plano de turismo rural sustentável deverá considerar a 
capacidade de suporte do meio, as rotas ou atividades turísticas já existentes na região e valorizar os insumos e 
mão-de-obra locais. Adequar às instalações as demais exigências do Programa SC Rural. 
Manutenção: requer permanente melhoria da infra-estrutura turística, bem como periódica capacitação da mão-

de-obra. 

 
 
 
2.1 Gestão Ambiental 
 
2.1.1 Gestão de 
Recursos Hídricos 
 

Implantação de redes de 

monitoramento hídrico 

Na implantação: Atender as exigências da legislação ambiental e sanitária vigentes. Para captação e derivação 

de água e lançamento de efluente será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e respectiva 
outorga. Escolher local adequado priorizando a menor movimentação de terra e a não interferência em áreas 
cobertas com vegetação secundária. Não construir a agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, 
em baixadas passiveis de inundação. Antever a quantidade de resíduos que podem ser gerados e a forma de 
reutilização ou disposição adequada. Implantar sistemas adequados de tratamento de efluentes e, sempre que 
possível, adotar sistemas de reuso da água.  Adquirir equipamentos que consomem pouca água ou energia. Dotar 
os operadores de EPIs adequados com a atividade. 
Operação: Utilizar os resíduos de vegetais para compostagem buscando a redução do volume de resíduos 

gerados pela atividade; 
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado.   

 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

53 

 

Tabela 8 – Correspondência entre as atividades do SC Rural e as medidas de otimização e controle (continuação) 
 

 
Sub-

Componente 
Atividade 

Descrição das atividade 
com interface ambiental  

Medidas para otimizar ou controlar os impactos ambientais 

 
 
2.1 Gestão Ambiental 
 
2.1.2 Gestão de 
Ecossistemas 
(corredores) 
 

Apoio a comercialização de 
créditos de conservação na área 
dos corredores 

Capacitação dos agricultores e técnicos em manejo dos recursos naturais e informação das políticas ambientais 
para a atividade e apoio aos agricultores no processo de negociação 

Implementação de sistemas de 
integração ecológico-
econômicos (SINs) 

Na implantação: Atender as exigências da legislação ambiental e sanitária vigentes. Para captação e derivação 

de água e lançamento de efluente será necessário o cadastramento, na SDS, como usuário de água e respectiva 
outorga. Escolher local adequado priorizando a menor movimentação de terra e a não interferência em áreas 
cobertas com vegetação secundária. Não construir a agroindústria nos extremos do terreno, próximo a rodovias, 
em baixadas passiveis de inundação. Antever a quantidade de resíduos que podem ser gerados e a forma de 
reutilização ou disposição adequada. Implantar sistemas adequados de tratamento de efluentes e, sempre que 
possível, adotar sistemas de reuso da água.  Adquirir equipamentos que consomem pouca água ou energia. Dotar 
os operadores de EPIs adequados com a atividade. 
Operação: Utilizar os resíduos vegetais para compostagem buscando a redução do volume de resíduos gerados 

pela atividade; 
 
Manutenção: manter em perfeito funcionamento o sistema de tratamento de efluentes implantado.   

 
2.2 Infra-estrutura 
 
2.2.1 Estradas Rurais 
Terciárias 
 

Adequação e Reabilitação de 
Estradas Rurais Terciárias 

Na implantação/manutenção: Todos os projetos deverão conter orientações para a implantação de sistemas 

adequados de tratamento das águas pluviais, com estruturas de contenção e dissipação de energia evitando 
processos erosivos. Todos os pontos críticos das estradas deverão receber atenção especial, com vista a eliminar 
a origem de acumulação de água ou aparecimento de erosões, evitando o arraste do solo e assoreamento e 
poluição difusa dos mananciais. Todas as intervenções em APP deverão ser previamente licenciadas. Após as 
obras as APP deverão ser recuperadas com plantio de espécies nativas nas bordas da estrada. Os projetos 
deverão contemplar as recomendações do documento de Gestão Ambiental do DEINFRA, conforme citado no 
ANEXO 2. 
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4.6.2 Arcabouço Legal: Legislação Ambiental e implicações para o Programa SC 

Rural 

A seguir são apresentados os aspectos legais pertinentes ao âmbito de ação do 

Programa SC Rural, os quais serviram como referência para a avaliação e análise das 

ações previstas quanto aos possíveis impactos ambientais. Os aspectos legais que 

serviram como subsidio dizem respeito à Legislação Federal e Estadual, porém é 

importante atentar, quando da proposição de uma ação específica, para as legislações 

municipais, como por exemplo, a legislação referente às Unidades de Conservação 

municipais, que também serão relevantes para o adequado desempenho do Programa. 

Está prevista a elaboração de publicação reunindo a legislação pertinente a fim de auxiliar 

o trabalho dos técnicos executores. No anexo 4 estão contidas a lista das normativas legais 

que serviram de subsidio para esta avaliação. A Tabela 9 apresenta os aspectos legais e 

suas implicações nas ações do SC Rural.  

Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

  

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Legislação 
Geral 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 225 – 
Capítulo VI – Do Meio Ambiente 

As ações do programa SC Rural deverão ser 
desenvolvidas atendendo os princípios da 
preservação e restauração dos processos 
ecológicos essenciais e no provimento do manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas, de forma a 
assegurar o direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado  

Legislação 
Geral 

LEI ESTADUAL – 14.675/2009 – institui 
o Código Ambiental Catarinense 

O Estado, por meio do programa SC Rural, deverá 
incentivar a participação dos municípios e da 
coletividade, na preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural e 
na melhoria do desenvolvimento sócio-econômico 

Legislação 
Geral 

LEI ESTADUAL 8.676/92 – institui a 
Política Estadual de Desenvolvimento 
Rural 

A política de desenvolvimento rural interage 
diretamente sobre as atividades agropecuárias, 
agroindustriais pesqueiras e florestais.  Entende-se 
por atividade agrícola a produção, o processamento 
e a comercialização dos produtos, sub-produtos e 
derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, 
florestais e pesqueiros.  

Controle da 
Poluição 

Resolução CONAMA 357/06 – 
classificação das águas e das condições 
de lançamento de efluentes 
 
LEI ESTADUAL 13.517/05 – Política 
Estadual de Saneamento 
 
LEI ESTADUAL 11.347/00 - destino 
Final dos Resíduos Sólidos 

Definem sobre a prevenção e o controle na 
instalação, funcionamento e operação de sistemas 
de adequação de  dejetos humanos e animais 
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Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

(continuação) 

 

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Política 
Ambiental 

LEI FEDERAL 11.428/06 – dispõe 
sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica e da outras providencias 
 
Resolução CONAMA n°369/06 – dispõe 
sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação 
em Área de Preservação Permanente-
APP 
 
LEI FEDERAL 11.428/06 – dispõe 
sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica e da outras providencias 
 
DECRETO FEDERAL 6.60/08 – 
regulamenta a lei da Mata Atlântica 
(11.428/06) 
 
LEI ESTADUAL 11.634/00 – 
dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Produção Agroecológica  

 

 
Considera a intervenção ou supressão de 
vegetação em APP através do manejo 
sustentável e do manejo de sistemas 
agroflorestais, para as pequenas propriedades 
exploradas por agricultores familiares, como de 
interesse social.  
 

Política 
Ambiental – 
Licenciamento e 
Gestão 

Resolução CONSEMA 003/08 - 
listagem das Atividades Consideradas 
Potencialmente Causadoras de 
Degradação Ambiental passíveis de 
licenciamento ambiental pela FATMA 

Aprova a Fundação do Meio Ambiente – FATMA 
e a indicação do competente estudo ambiental 
para fins de licenciamento 

Política 
Ambiental – 
Licenciamento e 
Gestão 

LEI FEDERAL 6.938/81 - dispõe sobre 
a Política Nacional de Meio Ambiente e 
suas regulamentações 

Atividades, empreendimentos, obras que tem 
significativo impacto ambiental devem ser 
submetidos a avaliação de impactos ambientais 
com a efetivação de estudo prévio de impacto 
ambiental em conformidade a legislação 
ambiental vigente. 

Política 
Ambiental – 
Licenciamento e 
Gestão 

LEI FEDERAL 7.803/89 – dispõe sobre 
a pesquisa, produção, embalagem, 
transporte, armazenamento e 
comercialização e o destino final dos 
resíduos e embalagens de agrotóxicos 
e seus componentes e afins 
 
DECRETO ESTADUAL 14.250/81 – 
regulamenta a legislação ambiental de 
SC 
 
DECRETO ESTADUAL 4.085/02 – 
Código Sanitário SC 

Estabelecem as medidas de controle e 
competências no manuseio e acondicionamento 
de resíduos sólidos. 
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Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

(continuação) 

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Controle da 
Poluição 

Resolução CONAMA 357/06 – 
classificação das águas e das 
condições de lançamento de 
efluentes 
 
LEI ESTADUAL Nº 13.517/05 – 
Política Estadual de Saneamento 
 
LEI ESTADUAL 11.347/00 - destino 
Final dos Resíduos Sólidos 
 
LEI ESTADUAL 11.376/00 - 
gerenciamento dos resíduos  

Todo o lançamento de efluentes provenientes da 
agroindústria, instalações de comercialização, 
pequenas indústrias de artefatos devem obedecer 
aos padrões de lançamentos previstos na 
legislação pertinente 

Política 
Ambiental – 

Licenciamento e 
Gestão 

LEI FEDERAL 9.605/97 – dispõe 
sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de 
condutas lesivas ao meio ambiente 

O programa SC Rural não apoiará atividades 
lesivas ao meio ambiente, objeto de sanções 
dispostas na lei, tais como degradar florestas 
consideradas de preservação permanente ou 
utilizá-las infringindo as normas de proteção sem 
permissão da autoridade ambiental competente. 

Política 
Ambiental – 

Licenciamento e 
Gestão 

Resolução CONAMA 237/97 – 
dispõe sobre os procedimentos e 
critérios utilizados para o 
licenciamento ambiental 

Define procedimentos, responsabilidades e 
atividades sujeitas ao licenciamento, inclusive 
projetos agrícolas em geral e criação de animais 

Recursos 
Florestais e 

áreas 
Especialmente 

Protegidas 

LEI FEDERAL 4.771/65 alterada 
pela 
MP 2.166-67/01 – institui e 
regulamenta as APP’s e RL 
 
MMA - IN 05/09 – procedimentos 
metodológicos para restauração e 
recuperação de APP e RL 
 
FATMA – IN 43 – supressão de 
vegetação (espécies exóticas) em 
áreas de preservação permanente – 
APP -  em área urbana e rural  
 
FATMA – IN 15 – averbação da 
Reserva Legal 

Todas as propriedade e posses rurais devem 
destinar 20% de sua área total para a averbação da 
Reserva Legal, com tratamento diferenciado no 
caso de pequenas propriedades (SAF’s) e podem 
ser exploradas sob a forma de manejo sustentável. 
 
A localização da Reserva Legal bem como a 
supressão de vegetação nativa e intervenção em 
Áreas de Preservação Permanente, devem ser 
aprovada pelo órgão ambiental competente 
(FATMA) e averbada no Cartório de Registro de 
Imóveis Rurais. 
 
Cabe ao Poder Público apoiar a regularização da 
RL em pequenas propriedades rurais. 

Recursos 
Florestais e 

áreas 
Especialmente 

Protegidas 

Resolução CONAMA n°303/02 – 
dispõe sobre parâmetros, definições 
e limites de Áreas de Preservação 
Permanente - APP 

A execução do programa deverá apoiar a 
adequação ambiental das propriedades abrangidas, 
uma vez que estão previstos incentivos para a 
recuperação de áreas de preservação permanente 
com os Corredores Ecológicos. 

Recursos 
Florestais e 

áreas 
Especialmente 

Protegidas 

Resolução CONAMA n°369/06 – 
dispõe sobre os casos excepcionais 
(de utilidade pública, interesse social 
ou baixo impacto) em que pode 
haver intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação 
Permanente - APP 

A legislação define áreas de preservação 
permanente – APP, dentre elas as nascentes, 
margens de cursos d água, encostas e topos de 
morro, nas quais somente podem ser admitida, 
mediante prévia autorização do órgão ambiental 
competente, supressão de vegetação e 
intervenções que se enquadrem nas categorias de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. 
Implicação importante principalmente no caso de 
ações de turismo rural e estradas rurais 

Recursos 
Florestais e 

áreas 
Especialmente 

Protegidas 

Portaria DEPRN n° 52/98 

Regulamenta o manejo de espécies da flora com 
usos medicinais, ornamentais e outros não 
madeireiros, possibilitando a proposição da 
atividade no âmbito do programa 
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Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

(continuação) 

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Recursos 
Florestais e 

áreas 
especialmente 

protegidas 

LEI FEDERAL n° 9.605 de 
12/02/1998, que trata das sanções 
penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, regulamentada pelo 
Decreto n° 3.179, de 21/09/99, 
alterados pelos Decretos n° 6.514 de 
22/07/2009 e n° 6.686 de 10/10/2008 
 
DECRETO FEDERAL 7029 de 
11/12/2009, que institui o Programa 
Federal de Apoio à Regularização 
Ambiental de Imóveis Rurais, 
denominado “Programa Mais 
Ambiente”, e dá outras providências 
 

MMA - IN 04/09 – dispõe sobre 
procedimentos técnicos para a  
utilização da vegetação da Reserva 
Legal sob regime de manejo florestal 
sustentável, e dá outras providências 
 
FATMA Portaria 18/08 - regulamenta 
o cômputo da Área de Preservação 
Permanente no cálculo da área 
destinada a Reserva Legal, com 
vistas à resolução dos passivos 
existentes de Reserva Legal no 
Estado de Santa Catarina, bem 
como o uso das áreas de Reserva 
Legal e de Áreas de Preservação 
Permanente em pequenas 
propriedades e dá outras 
providências 

As propriedades rurais que não regularizarem a 
reserva legal estarão sujeitas a advertências e 
multas diárias que serão aplicadas nos prazos 
previstos no Artigo 15 do , segundo o Decreto 
7029/09 
 
As reservas legais podem ser exploradas sob a 
forma de manejo florestal sustentável, segundo 
procedimentos técnicos definidos na Instrução 
Normativa MMA 04/09. No caso das pequenas 
propriedades é permitida a exploração através de 
sistemas agroflorestais.  
Para as pequenas propriedades, para fins de 
regularização de reservas legais, podem ser 
computadas, segundo Portaria FATMA n. 18/08, as 
APP na área de Reserva Legal sempre que a APP 
na pequena propriedade for superior a 5% da área 
total da propriedade, ate 100% da referida área 
poderá servir para compor a RL. Também podem 
ser computados os plantios de árvores frutíferas, 
ornamentais ou industriais, compostos por espécies 
exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas, inclusive os 
sistemas agroflorestais. 
 

Viveiros vegetais 

LEI FEDERAL n°10.711/03 
regulamentada pelo Decreto 
n°5.153/04 – Dispõe sobre o 
Sistema Nacional de sementes e 
Mudas – SNSM, prevê 
regulamentação da produção e do 
comércio de sementes de espécies 
florestais, nativas ou exóticas, ou de 
interesse medicinal ou ambiental 
 
IN 24 de 2005 – MAPA – fixa 
diretrizes básicas a serem 
obedecidas na produção , 
comercialização e utilização de 
mudas em todo território nacional 
visando sua garantia de identidade e 
qualidade 

Para a concessão de incentivos à implantação de 
viveiros deverá ser observada a legislação que rege 
a produção e comercialização de sementes e 
mudas 
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Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

(continuação) 

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Política Florestal 

MMA IN 06/06 – reposição florestal e 
consumo de matéria-prima florestal  
 
MMA IN 22 - manejo florestal 
sustentado - licença ambiental prévia 
– LAP 
 
Resolução CONSEMA 20/08 – 
critérios para aproveitamento de 
material lenhoso  danificado por 
ação da natureza 
 
FATMA IN 38 – requerimento para 
corte de espécies florestais 
plantadas 
 
FATMA IN 23 – supressão de 
vegetação nativa em área rural 
 
FATMA IN 27 – corte eventual de 
árvores 
 
 

As atividades com apoio do Programa relacionadas 
à produção florestal e/ou ao processamento de 
produtos florestais devem obedecer às exigências 
legais 

Sistema de 
abastecimento 
de água para 

consumo 
humano e/ou 

produção 

LEI FEDERAL n°9.433/97 – institui a 
Política Nacional de recursos 
Hídricos 
FATMA IN13 - Captação de água 
subterrânea  
 
DECRETO ESTADUAL 4.778/06 - 
outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, de domínio do 
Estado 
 
SDS Portaria 025/06 - institui o 
Cadastro Estadual de Usuários de   
Recursos Hídricos – CEURH 

Definem a outorga de direito de uso de forma que 
toda atividade do programa que capte, derive ou 
aduza recurso hídrico necessitam de outorga pelo 
órgão competente. 
Para a captação e derivação de água e lançamento 
será necessário o cadastramento na SDS como 
usuário de água e respectivo outorga (processo 
feito online) 

Agroindústrias 

Resolução CONAMA 385/06 – 
estabelece critérios para o 
licenciamento de agroindústria de 
pequeno porte e baixo impacto   
 
Resolução CONAMA 237/97 – 
normatiza procedimentos e critérios 
utilizados no licenciamento 
ambiental, apresentando anexo a 
lista das atividades ou 
empreendimentos sujeitos a este – 

As agroindústrias enquadradas como de pequeno 
porte, incluindo pequenos abatedouros, deverão 
obedecer à exigência de Licenciamento Ambiental 
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Tabela 9 – Legislações, normatizações e implicações para o Programa SC Rural 

(continuação) 

 

 
TEMA 

 
NORMATIZAÇÃO IMPLICAÇÕES PARA O PROGRAMA 

Controle da 
Poluição 

Resolução CONAMA 302/02 – 
limites de APP’s em reservatórios 
artificiais de água  e regime de uso 
do entorno 

Define procedimentos a serem observados quando 
da proteção de fontes e construção de pequenos 
açudes e/ou reservatórios de água. 

Agrotóxico 

LEI FEDERAL 9.974/2000 – 
destinação de embalagens de 
agrotóxico 
 
LEI FEDERAL 7.803/89 – dispõe 
sobre a pesquisa, produção, 
embalagem, transporte, 
armazenamento e comercialização e 
o destino final dos resíduos e 
embalagens de agrotóxicos e seus 
componentes e afins 
 
Resolução CONAMA 334/03 – 

dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos 

O programa SC Rural não apoiará a utilização de 
agrotóxicos e qualquer de seus derivados nas 
ações praticadas pelos agricultores que estiverem 
vinculados ao programa. Entretanto, caso o uso se 
verifique em propriedades de agricultores 
beneficiados pelo Programa, devem ser 
consideradas as legislações pertinentes e as 
recomendações descritas no PGA 

Construções 
civis 

Resolução CONAMA 307/02 – 
estabelece diretrizes, critérios para a 
gestão de resíduos da construção 
civil 

Para as construções e/ou adequações de prédios 
previstos pelo Programa deverão ser consideradas 
as exigências das legislação pertinente 

Estradas rurais 

DEINFRA – IS 05/06 – 
procedimentos para orientação de 
projetos ambientais das rodovias 
estaduais ou sob jurisdição do 
DEINFRA 

As estradas rurais deverão ser projetadas com o 
propósito de evitar danos ao meio ambiente, bem 
como para corrigir danos já existentes e facilitar o 
acesso ao meio rural. Os projetos deverão 
contemplar as recomendações do Manual 
Operativo da SIE. 

 

 

4.6.3 Aplicação de Salvaguardas Ambientais do Banco Mundial 

Avaliação Ambiental (OP 4.01) – Os procedimentos descritos na OP 4.01 foram 

observados e aplicados na Avaliação Ambiental do Programa SC Rural. Os impactos 

adversos identificados pela avaliação não possuem grande magnitude e tampouco são 

permanentes, ou seja, implementando-se as medidas preventivas e/ou mitigadoras 

recomendadas na Tabela 8 para todas as categorias e, no caso das atividades 

classificadas como III e IV, atendendo as exigências dos órgãos competentes, podem ser 

controlados e/ou revertidos sem grandes dificuldades. 
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Habitats Naturais (OP 4.04) – Considera-se que as atividades econômicas apoiadas pelo 

SC Rural não vão gerar ameaças a habitats naturais, pelo contrário, contribuirão para sua 

conservação na medida em que apoiarão mudanças no padrão da exploração 

agropecuária para patamares mais sustentáveis. Adicionalmente, o Programa prevê 

atividades voltadas ao desenvolvimento de instrumentos de incentivo à preservação e 

recuperação de florestas, representados pelo Programa de Pagamento por Serviços 

Ambientais, previsto na ação de implementação dos corredores ecológicos, que deverá 

assumir grande importância para a conservação dos habitats naturais. O projeto pretende 

ainda promover uma agricultura mais sustentável e práticas de gestão de terras, incluindo a 

recuperação de solos degradados e utilização mais racional dos recursos naturais.  

 

Florestas – OP 4.36: O SC Rural não apoiará o aumento de florestas de produção 

econômica e nem apoiará a substituição de florestas nativas por florestas plantadas ou 

culturas agrícolas. O Programa não prevê o incentivo a exploração comercial de produtos 

madeireiros provenientes de florestas nativas primárias ou secundárias em estágio 

avançado de regeneração, da mesma forma, não apoiará a supressão de florestas para 

uso alternativo do solo. Por outro lado, o Programa incentivará a certificação de florestas 

de produção econômica já implantadas na agricultura familiar, o que permitirá maior 

controle ambiental sobre esta atividade, bem como a recuperação de APP e recuperação e 

utilização da vegetação da RL conforme recomendações das Instruções Normativas n. 

04/2009 e n. 5/2009 do MMA. 

 

Patrimônio Cultural (OP 4.11) – Não são esperados impactos relacionados ao patrimônio 

físico histórico, cultural e arqueológico de que tratam a Política Operacional OP 4.11, uma 

vez que o projeto não prevê escavações, inundações, movimentos de terra em escala 

significativa, demolições e outras mudanças significativas do uso da terra. As intervenções 

apoiadas serão de pequeno porte e de baixo impacto. 

Entretanto, o comitê de avaliação dos projetos, bem como seus executores, 

deverão buscar informações junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e a Fundação Catarinense de Cultura - FCC acerca de eventuais bens a serem 

protegidos, divulgando a todos os atores envolvidos a necessidade de preservá-los. 

Quando se tratar da elaboração, avaliação e execução projetos de 

adequação/reabilitação de estradas rurais, os procedimentos e normas relacionados ao 

patrimônio cultural descritos no documento de Gestão Ambiental de Estradas Rurais 
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terciárias da Secretaria de Estado da Infra-estrutura (SIE) deverão ser considerados 

(Anexo 2). 

No caso de serem observados achados arqueológicos ou outros de interesse 

histórico, durante a execução de atividades relacionadas ao projeto, as atividades no local 

deverão ser imediatamente paralisadas e os órgãos responsáveis pela proteção do 

patrimônio cultural e histórico acionados. 

 

Manejo de Pragas e Parasitas (OP 4.09) – O Programa não incentivará o uso de 

pesticidas. O controle químico de pragas será admitido somente em condições especiais, 

quando não se dispuser de método viável que seja menos agressivo ao meio, devendo 

sempre estar associado às tecnologias de manejo integrado de pragas disponíveis e com a 

devida orientação aos trabalhadores rurais. Para maiores detalhes sobre o Plano de 

manejo de Pragas consultar o documento específico. 

 

5 Plano de Gestão Ambiental - PGA 

5.1 Introdução 

O Plano de Gestão Ambiental define o processo metodológico a ser adotado para a 

avaliação dos impactos ambientais das atividades do Componente 1 - Produção 

Sustentável e Empreendedorismo da Agricultura Familiar e do Componente 2 – 

Fortalecimento de Atividades Estruturantes da Competitividade Rural, a partir da avaliação 

ambiental preliminar apresentada no capítulo 4.  

O PGA define a lista de atividades não apoiadas pelo Programa SC Rural e 

apresenta os momentos em que os aspectos ambientais devem ser considerados e as 

instâncias responsáveis pela avaliação e decisão.  

O foco do PGA são as atividades capazes de gerar impactos adversos, para as 

quais foram especificadas as medidas de controle pertinentes na Tabela 8. Para as 

atividades que necessitam de autorizações, licenciamento ambiental e/ou outorga deverão 

ser consideradas as medidas preventivas e/ou mitigadoras descritas na Tabela 8, além 

daquelas fixadas pelo órgão ambiental competente no processo de licenciamento. O 

dimensionamento preciso do alcance dos impactos e a definição de medidas específicas 

de controle deverão ser feitos considerando os subprojetos concretos a serem apoiados 

(quando serão conhecidos o porte, a localização e as condições de implantação). 
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5.2 Atividades Não Apoiadas pelo Programa   

Todos os executores locais devem ser informados das atividades não apoiadas pelo 

Programa SC Rural de modo a assegurar que não se incluam tais atividades. Durante a 

implementação do programa, outras atividades poderão vir a ser incluídas na lista, em 

decorrência de constatações de problemas ou impactos adversos eventualmente 

detectados no monitoramento das atividades. 

O Programa SC Rural NÃO APOIARÁ as atividades descritas abaixo: 

 Atividades capazes de gerar impactos ambientais significativos segundo a 

legislação ambiental, por não serem consideradas compatíveis com a categoria em que foi 

enquadrado o programa, conforme classificação do Banco Mundial (Categoria B). 

Entretanto, as atividades e obras consideradas de utilidade pública ou interesse social 

causadoras de significativo impacto ambiental serão apoiadas pelo Programa mediante 

prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) e demais normas e procedimentos exigidos pelo órgão ambiental competente 

para o licenciamento ambiental. Entretanto, as obras  de rehabilitaçao de estradas, 

consideradas de utilidade pública causadoras de impacto ambiental moderado serão 

apoiadas pelo Programa mediante atendimento dos procedimentos e normas estabelecidos 

pela SIE;  

 Aquisição de agrotóxicos; 

 Uso de agrotóxicos e outras substâncias proibidas pela legislação nacional ou cujo 

uso não seja registrado (Cidasc) para a aplicação pretendida e aqueles enquadrados nas 

Classes I e II, segundo a classificação nacional, e nas Classes Ia e Ib, segundo a 

classificação da OMS (Anexo 3); 

 Uso de agrotóxicos em desacordo com receituário agronômico ou sem que tenha 

sido previamente assegurada a qualificação dos aplicadores e disponibilizados os 

equipamentos de proteção apropriados; 

 Reflorestamentos comerciais com espécies exóticas;  

 Atividades que impliquem no corte, supressão e exploração da vegetação 

primária ou secundária, do Bioma Mata Atlântica, no estágio avançado de 

regeneração, exceto em casos excepcionais previstos em lei e devidamente autorizados 

pelo órgão ambiental competente; 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

63 

 

 Atividades que impliquem no corte, supressão e exploração da vegetação do 

Bioma Mata Atlântica em qualquer estágio de regeneração quando localizada em áreas 

indicadas como prioritárias para a conservação da biodiversidade pelo MMA, exceto em 

casos excepcionais previstos em lei e devidamente autorizados pelo órgão ambiental 

competente; 

 Atividades que impliquem no corte e supressão da vegetação secundária do 

Bioma Mata Atlântica para exploração de madeira ou lenha ou para uso alternativo do 

solo, exceto para consumo próprio da propriedade (de acordo com a lei da Mata Atlântica 

N° 11.428, seu Decreto Regulamentador N° 6.660 e com as Instruções Normativas do 

MMA n. 04/2009 e n. 05/2009, devidamente autorizadas pelo órgão competente) 

 Atividades ou obras que impliquem na intervenção ou  supressão da vegetação 

em Área de Preservação Permanente - APP, assim definidas pelo Código Florestal 

Federal, exceto no caso de utilidade pública, interesse social ou ações consideradas 

eventuais e de baixo impacto ambiental, desde que devidamente autorizadas pelo órgão 

ambiental competente; 

 Atividades em Unidades de Conservação de Proteção Integral; 

 Atividades em áreas localizadas em Zonas de Amortecimento de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral que representem ameaças à biota da área protegida; 

incluindo o uso de agrotóxicos e a introdução de animais e plantas exóticos; 

 Introdução e disseminação de espécies exóticas com interesse econômico 

consideradas invasoras em Zonas de Amortecimento de UC de Proteção Integral e nas 

UCs de Uso Sustentável. Nas demais áreas, o uso de tais espécies deve ser avaliado 

previamente;  

 Introdução e disseminação de Organismos Geneticamente Modificados – OGM 

nas terras indígenas e nas Unidades de Conservação. Nas Áreas de Proteção Ambiental - 

APA, Zonas de Amortecimentos das demais categorias de UC e demais áreas, o plantio 

estará sujeito as normas e procedimentos legais definidos pela Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança – CNTBio; 

 Utilização ou beneficiamento de produtos derivados de animais da fauna nativa 

provenientes de caça ou de criadouros não autorizados pelos órgãos competentes. 

 Instalação e operação de empreendimentos, obras e atividades sem o 

licenciamento ambiental legalmente exigível; 

 Instalação, reforma ou operação de empreendimento/atividade de desdobramento 

de madeira, como serrarias.  

 Introdução e disseminação de espécies invasoras; 
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 Nenhuma atividade do sistema de produção de fumo;  

 Intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP para fins de implantação 

e/ou instalação de atividade produtiva, independentemente de falta de alternativa 

locacional, tais como: tanques/açudes para aqüicultura, culturas anuais ou perenes, 

atividades pecuárias, unidades de agroindustrialização, etc, exceto para a implantação de 

sistemas agroflorestais.  

Maiores detalhes sobre a lista acima serão incluídos no Manual Operativo do 

Programa.  

 

5.3 Procedimentos de Avaliação Ambiental das Atividades do Sub-Componente1.2. – 

Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor  

A seguir se define o procedimento a ser adotado para a avaliação dos impactos 

ambientais das atividades com interface ambiental desse Sub-Componente. A figura 4 

apresenta o fluxograma com a indicação das etapas em que as questões ambientais 

deverão ser avaliadas e a seguir são detalhados os passos e responsabilidades. 

 

Figura 4: Fluxograma de Avaliação Ambiental das atividades previstas no Sub-Componente 1.2 - 

Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor. 
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5.3.1 Levantamento das Demandas  

As possíveis demandas serão identificadas e quantificadas pelas ADMs e 

extensionista local, a partir da reavaliação dos Planos de Desenvolvimento da Microbacia e 

do Município. Como neste momento as demandas não estão detalhadas de forma que 

permita sua Avaliação Ambiental, nesta etapa se buscará eliminar as demandas inviáveis, 

ou seja, aquelas que estão inseridas na Lista de Atividades Não Apoiadas pelo 

Programa. 

As demandas identificadas nos planos de microbacias e de municípios serão 

encaminhadas para pré-análise e compatibilização no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR).  

As demandas compatibilizadas nos municípios, e outras que surgirem em escala 

territorial maior, serão analisadas diretamente pelo Comitê Técnico Regiona do Programa, 

a ser criado em cada uma das 10 Unidades de Gestão Técnica (UGT) da Epagri.  

5.3.2 Analise e Priorização de Demandas em Nível Municipal/Regional 

As demandas serão analisadas e compatibilizadas em nível Municipal/Regional de 

forma a originar projetos estruturantes. Para o processo de efetivação das demandas, o 

extensionista local responsável, em conjunto com o(s) interessado(s), deverá preencher o 

Formulário Único (Anexo 3) contendo as seguintes informações:  

1) Preencher no formulário único os itens: caracterização do empreendimento e lista 

de verificação quanto aos possíveis impactos ambientais; 

2) Realizar a categorização preliminar dos impactos ambientais potencias para 

as demandas, adotando como orientaçao a Tabela 5 e a avaliaçao preliminar 

descrita na Tabela 6. 

Essas demandas pré-selecionadas e as propostas de projetos estruturantes deverão ser 

encaminhadas para a equipe técnica da UGT. 

 

5.3.3 Elaboração dos Projetos em nível de UGT 

Para a análise e priorização das demandas deverá ser realizada a Avaliação 

Ambiental que consiste no enquadramento da atividade em uma das quatro categorias 

definidas (I, II, III e IV) considerando a categorização preliminar e as informações contidas 
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no Formulário Único com o objetivo avaliar a viabilidade ambiental das demandas. A 

descrição de cada categoria é apresentada em forma resumida na Tabela 10, apresentada 

a seguir: 

Tabela 10 – Importância dos impactos ambientais e categorização das atividades 

 

Categoria  

 

Descrição 

I – Impacto 
positivo 

Esta categoria abrange todas as atividades capazes de gerar impactos 

positivos. 

II – Impacto 
ambiental 

baixo ou não 
significativo 

Esta categoria abrange as atividades capazes de gerar impactos 

ambientais negativos assim caracterizados quando um ou mais dos 

atributos avaliados (Tabela 5)
(*)

 atingirem a pontuação 1. Em geral, 

atividades aqui enquadradas não requerem autorizações ou licenças 

ambientais - se for o caso, devem ser classificadas III ou IV  

III – impacto 
ambiental 

moderado e 
requer 

autorizações 

Esta categoria abrange as atividades capazes de gerar impactos 

ambientais negativos assim caracterizados quando um ou mais dos 

atributos avaliados (Tabela 5)
 (*)

  atingirem a pontuação 2. 

IV – impacto 
ambiental 

moderado e 
requer 
Licença 

Ambiental 

Esta categoria abrange as atividades capazes de gerar impactos 

ambientais negativos assim caracterizados quando um ou mais dos 

atributos avaliados (Tabela 5)
 (*)

 atingirem a pontuação 3. 

 

(*) 
Aplicação em nível preliminar desta Tabela 5 aos possíveis tipos de atividades apoiadas 

pelo projeto se encontra na Tabela 6 do item 4.6. No entanto, conforme mencionado no item 4.6, 
avaliação preliminar da Tabela 6 tem o propósito de servir como orientação ao processo, uma vez 
que a equipe técnica responsável pela elaboração dos projetos deverá reavaliar os impactos 
previstos na Tabela 6 de acordo com as informações técnicas especificas apresentadas na lista de 
verificação (Anexo 3) e, como resultado, a avaliação poderá sofrer alterações por conta do porte e 
da localização do empreendimento a ser informados na lista de verificação. Além disso, caso o 
enquadramento/categorização de impacto da atividade ser menos restritivo do que está aqui 
previsto (por exemplo, categoria II em vez de III indicado na Tabela 6), deverá ser feita comunicação 
ao Banco Mundial, para que se obtenha a não-objeção para a nova categorização. A equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos deverá reavaliar os impactos previstos nesta avaliação de 
acordo com as informações técnicas especificas apresentadas na lista de verificação. 

As demandas selecionadas e as propostas de projetos estruturantes terão seus 

projetos elaborados por uma equipe técnica responsável dessa instância e/ou consultores 

designados. O Formulário Único poderá ser utilizado como documento orientador na 
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elaboração dos projetos. Caso se verifique a falta de alguma informação, os responsáveis 

pela elaboração do projeto devem devolver o processo para a instância anterior.   

Os impactos das atividades passíveis de Autorização Ambiental ou Licenciamento 

Ambiental (FATMA) e demais processos  legais (CIDASC, SDS), tanto da categoria III 

como da Categoria IV, serão adequadamente avaliados nos processos de licenciamento 

e/ou outorga, ocasião em que serão definidas pelos órgãos ambientais competentes as 

medidas mitigadoras ou compensatórias pertinentes. Entretanto, independente das 

exigências dos órgãos ambientais, os projetos deverão conter as ações de controle (de 

mitigação e/ou compensatórias) dos impactos ambientais recomendadas na Tabela 8. 

O projeto elaborado deverá ser encaminhado para a ADM/CMDR para a elaboração 

das Propostas de Apoio. 

Os projetos que para sua execução requererem edital de concurso público, a 

avaliação das propostas de execução dos projetos deverá se pautar nas recomendações 

da Tabela 8 bem como aquelas exigidas pelos órgãos competentes (FATMA, CIDASC, 

SDS). 

5.3.4 Legalização dos Projetos  

Os projetos enquadrados nas categorias I e II deverão atender as medidas de 

controle indicadas na AA. 

Os projetos quando enquadrados na categoria III deverão receber as respectivas 

outorga de uso da água e/ou autorização ambiental (AuA) e na categoria IV deverão ser 

encaminhados para licenciamento ambiental e/ou outorga de uso da água emitidas pelos 

órgãos ambientais competentes.  

 

5.3.5 Contratação dos Projetos e Acompanhamento das Atividades  

Ressalta-se o contrato ou termo de compromisso entre o Programa e os 

beneficiários para a implementação do projeto deve estar condicionado à prévia expedição 

da Licença ou Autorização Ambiental, nos casos em que estas sejam legalmente exigidas. 

Os contratos ou termos de compromisso devem ser explícitos quanto a 

responsabilidade dos beneficiários no que se refere ao cumprimento integral das medidas 

de controle ambiental definidas. 
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Caso se verifique que os beneficiários não adotaram as medidas preconizadas ou 

as adotaram apenas parcialmente, esses deverão ser imediatamente notificados e adotar 

as providências previstas no contrato ou termo de compromisso. O acompanhamento da 

implementação dos projetos apoiados pelo Programa será de responsabilidade dos 

extensionistas locais e apoiados pelos Escritórios Regionais da Epagri. 

5.4 Procedimentos de Avaliação Ambiental do Sub-Componente Infra-estrutura (2.2)- 

Estradas rurais terciárias 

 A seguir se define os procedimentos a ser adotados para a avaliação dos 

impactos ambientais das atividades com interface ambiental desse Sub-Componente, que 

prevê obras de reabilitação de estradas rurais terciárias. Maiores detalhes sobre diretrizes 

e procedimentos Gestão Ambiental que deverão ser aplicados para estas estradas está 

descrito no ANEXO 2, que está baseado nas normativas ambientais e Manual de 

Procedimentos Ambientais da SIE/DEINFRA. O fluxograma de aprovação de projetos de 

Estrada Rurais Terciárias é apresentado a seguir:  

 

Figura 5: Fluxograma de Avaliação Ambiental da atividade 2.2.1 – Estradas Rurais Terciárias. 
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Para cada etapa de análise indicadas no fluxograma foram detalhados os passos e 

as responsabilidades relativas a Avaliação Ambiental, como segue: 

5.4.1 Definição de Demandas Municipais 

As possíveis demandas identificadas não poderão estar incluídas na Lista de 

Atividades Não Apoiadas pelo Programa, ou seja, os trechos de estradas selecionados 

devem ser caracterizados como de utilidade pública.  

Para processo de efetivação das demandas, o extensionista local responsável, em 

conjunto com o(s) interessado(s), deverá preencher o Formulário Único contendo as 

seguintes informações:  

1) Preencher no formulário único os itens: caracterização do empreendimento e lista 

de verificação (Anexo 3) quanto aos possíveis impactos ambientais cujas 

informações contribuirão para o processo de avaliação ambiental. 

Essas demandas pré-selecionadas deverão ser encaminhadas para SIE. 

5.4.2 Análise Ambiental e Elaboração dos Projetos 

Devido a natureza da atividade 2.2.1 Estradas Rurais Terciárias os projetos serão 

enquadrados na categoria IV, ou seja, esta categoria abrange atividades capazes de gerar 

impactos ambientais negativos que requerem Licenciamento Ambiental junto ao órgão 

ambiental competente (FATMA).  

A SIE definirá ou contratará através de consultorias, uma equipe técnica para 

elaboração dos projetos desse Sub-Componente. O Formulário Único do Anexo 3 deverá 

ser utilizado como documento orientador na elaboração dos projetos.  

As questões ambientais devem ser incorporadas a elaboração dos projetos que 

devem prever o mínimo possível de supressão de vegetação nativa e intervenções em 

áreas de preservação permanente (restritas às situações sem alternativas técnicas e 

locacionais e devidamente licenciadas). Os projetos devem prever os plantios 

compensatórios exigidos pelo órgão ambiental competente, além das medidas de controle 

recomendadas na Tabela 8. A adequação e/ou reabilitação de estradas que viabilizem o 

acesso a áreas com restrições ambientais (APP, Unidades de Conservação, etc.) devem 

ser criteriosamente avaliadas para que as mesmas não venham a constituir ameaça ás 

áreas protegidas.  
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Para Avaliação Ambiental dos projetos devem ser observadas as informações do 

Formulário Único e o quadro de medidas de controle (mitigadoras e/ou compensatória) 

descritas na Tabela 8, assim como aquelas incluídas nas normativas ambientais e Manual 

de Procedimentos Ambientais da SIE/DEINFRA. 

Nesta etapa, deve-se elaborar e encaminhar os documentos necessários para o 

processo de solicitação e expedição de Licença Ambiental da atividade junto ao órgão 

ambiental competente. Abaixo se apresenta o fluxograma de execução de obra e 

acompanhamento ambiental adotado pelo SIE:   

 

Figura 6: Fluxograma de execução de obra e acompanhamento ambiental adotado 

pelo SIE. 
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5.4.3 Aprovação dos Projetos e Contratação da Empresa Executora 

Cabem as Prefeituras/CMDR a responsabilidade pela execução das atividades 

desta etapa. A demonstração de viabilidade ambiental e a obtenção das Licenças 

Ambientais exigíveis é condição para a aprovação dos projetos e emissão das ordens de 

serviço ou assinatura de termos de compromisso, bem como contemplar as medidas de 

controle (mitigação e/ou compensação) previstas na Tabela 8. 

5.4.4 Acompanhamento das intervenções e obras 

O acompanhamento da implementação das intervenções e obras apoiadas pelo 

Programa será de responsabilidade das Prefeituras/CMDR apoiados pela SIE. 

Nesta etapa, os técnicos responsáveis pela inspeção ambiental da SIE devem 

checar se as medidas de controle (mitigadoras e/ou compensatórias) exigidas pelo órgão 

ambiental competente, bem como aquelas recomendadas na Tabela 8 estão sendo 

efetivamente executadas. Caso se verifique que a empresa executora não adotou as 

medidas preconizadas ou as adotou apenas parcialmente, esses deveram ser 

imediatamente notificados e deverão ser adotadas as providências previstas no contrato ou 

termo de compromisso. 

5.5 Procedimentos de Avaliação Ambiental das Atividades de Adequação Ambiental 

nas Áreas de Corredores Ecológicos  

Além das atividades apoiadas pelos subcomponentes 1.2 (Investimentos Produtivos 

e de Agregação de Valor) e infra-estrutura (2.2), poderão ser apoiadas as seguintes 

atividades dentro dos corredores ecológicos, destinadas a produtores:  

1) Sistema de Créditos de Conservação. Os produtores que mantém vegetação 

nativa conservada além das APPs e reserva legal (estoque florestal incremental), poderão 

ter acesso aos recursos do capital semente, via sistema de crédito de conservação.  Está 

previsto um recurso de capital semente dentro do FDR para o pagamento de produtores 

com “estoque florestal incremental” dentro dos critérios de elegibilidade.  Este recurso 

permitirá o start up da iniciativa e tornando o mercado perceptível. Após a estruturação do 

sistema, estes recursos do Sistema de Créditos de Conservação serão provenientes da 

iniciativa privada como meio de pagamento por serviços ambientais, desmatamento evitado 

(REED – Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), marketing 

verde, compensação ambiental, entre outros; 
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2) Sistemas de Integração Econômico-Ecológico (SIN). O SIN consiste na aplicação 

de práticas agrícolas conservacionistas e no respeito à legislação ambiental. Na área dos 

corredores foram identificados oito sistema produtivos que poderão ser beneficiados: 

Grãos, Pecuária de corte, Pecuária Leiteira, Silvicultura, Turismo, Sistemas Agroflorestais, 

Fruticultura e Agricultura Orgânica. Os SINs concebidos para os Corredores Ecológicos 

deverão captar e disponibilizar benefícios de mercado aos produtores integrados. Os 

benefícios deverão incluir: acesso a mercados e/ou preços diferenciados, crédito ou 

insumos vantajosos, capacitação e tecnologias para incremento de qualidade e 

produtividade, dentre outros. Em contrapartida, os produtores integrados devem assumir 

um portfólio de compromissos ambientais, definidos conforme um padrão que se queira 

atingir (incremento da matriz florestal na paisagem, melhoria da qualidade de sub-bosque, 

melhoria das técnicas de plantio, suspensão de queimadas, regularização ambiental, 

dentre outras). Portanto, o SIN funciona como uma certificação de padrão negociado, 

podendo evoluir para uma marca referência. 

3) Reflorestamento com nativas pra fins de recuperação de mata ciliar e outras 

APPs e averbação de Reserva Legal. Os proprietários serão orientados e apoiados para o 

cumprimento da legislação (Lei da Mata Atlântica e Código Florestal), para dinamizar a 

reposição de áreas nos corredores e averbação de reservas legais. A fim de viabilizar 

essas averbações, prevê-se a disponibilização de recursos via FDR para os pequenos 

produtores, para custeio do processo cujas propriedades estejam incluídas no zoneamento 

do SIN. A capacitação para o processo de averbação e recomposição da mata ciliar e 

outras APPs será realizada nas oficinas e cursos previstos na estratégia SIN. 

Para o apoio das atividades nas áreas dos Corredores Ecológicos, as propostas 

poderão ter um trâmite diferenciado. A figura 7 apresenta o fluxograma com a indicação 

das etapas que devem ser adotadas para a avaliação dos impactos ambientais das 

atividades de adequação ambiental nessas áreas. A seguir são detalhados os passos e 

responsabilidades. 
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Figura 7: Fluxograma de Avaliação Ambiental das atividades de adequação ambiental nas áreas de 

corredores. 

Etapa 1  

5.5.1 Levantamento das Demandas e Elaboração dos Projetos em nível local  

As demandas serão identificadas e os propostas/projetos elaborados pelo 

extensionista local. Na fase de elaboração das propostas/projetos na etapa 1, o 

extensionista responsável, em conjunto com o(s) interessado(s), deverá preencher o 

Formulário Único contendo as seguintes informações:  

1) Preencher no formulário único (Anexo 3) os itens: caracterização do 

empreendimento, lista de atividades não apoiadas pelo Programa e lista de 

verificação quanto aos possíveis impactos ambientais cujas informações 

contribuirão para o processo de avaliação ambiental; 

2) Realizar a categorização preliminar dos impactos ambientais potencias para as 

propostas/projetos, adotando como orientação a Tabela 5 e a avaliação preliminar 

descrita na Tabela 7. 

Devido a natureza dos projetos de Adequação Ambiental, não se espera a 

ocorrência de impactos adversos de magnitude, importância e duração com pontuação 

maior que 2 (ver Tabela 7). No entanto, o enquadramento definitivo deverá ser feito na fase 

de análise das propostas/projetos, uma vez que somente nesse momento haverá definição 

do porte, localização e condições de implantação da atividade. 
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O Formulário Único (Anexo 3) e a categorização preliminar poderão orientar a 

elaboração dos projetos e deverão ser encaminhados para o Comitê Técnico Regional.   

5.5.2 Análise dos Projetos no Comitê Técnico Regional 

Para avaliação das propostas/projetos deverá ser realizada a Avaliação Ambiental 

que consiste no enquadramento definitivo da atividade em uma das quatro categorias 

definidas (I, II, III e IV) considerando a categorização preliminar e as informações contidas 

no Formulário Único com o objetivo de avaliar a viabilidade ambiental das 

propostas/projetos.  

Após o enquadramento definitivo da atividade e análise/aprovação do projeto, o 

Comitê Técnico Regional devolve o projeto para o técnico local para possíveis ajustes e 

solicitação do licenciamento ambiental.  

Etapa 2  

5.5.3 Ajuste dos Projetos em nível local 

Uma vez definidos o porte, localização e condições de implantação, deve-se 

elaborar e encaminhar os documentos necessários para o processo de solicitação e 

expedição da Autorização Ambiental (AuA) da atividade junto ao órgão ambiental 

competente. 

Desta forma, os impactos das atividades passíveis de Autorização Ambiental 

(FATMA) e demais processo legais (CIDASC, SDS) da categoria III serão adequadamente 

avaliados nos processos de licenciamento e/ou outorga, ocasião em que serão definidas 

pelos órgãos ambientais competentes as medidas mitigadoras ou compensatórias 

pertinentes. Entretanto, independente das exigências dos órgãos ambientais para os 

projetos da categoria III, todos projetos, inclusive os da categoria I e II, deverão conter as 

ações de controle (mitigação e/ou compensatórias) dos impactos ambientais 

recomendadas na Tabela 8. 

5.5.4  SEE – Investimentos Sustentáveis – contratação do projeto 

Ressalta-se que a assinatura do contrato entre os executores do programa e os 

beneficiários para a implementação do projeto a ser apoiado deve ser condicionada à 

prévia Autorização Ambiental (AuA) e/ou outorga de uso da água, nos casos em que estas 

sejam legalmente exigíveis. 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

75 

 

As medidas de controle ambiental (mitigadoras e/ou compensatórias) devem ser 

parte integrante dos contratos ou termos de compromisso a serem firmados para a 

execução dos subprojetos. Os contratos ou termos de compromisso devem ser explícitos 

quanto à responsabilidade dos beneficiários no que se refere ao cumprimento integral das 

medidas de controle definidas. 

5.6.  Procedimentos de Avaliação Ambiental a ser incorporados no processo de 

elaboração dos Planos Estratégicos de Gestão Integrada das Bacias 

Hidrográficas 

As atividade constantes nos 14 planos pilotos de Manejo Integrado de Bacias 

Hidrográficas poderão gerar impactos ambientais, embora a implementação desses planos 

não seja financiada pelo Programa. Para garantir a conformidade com o Banco Mundial e 

com as políticas ambientais do governo, ficou acordado que a SEE, em coordenaçao com 

a SDS (DRHI ou futuro IGASC), deverá enviar os Termos de Referência (TOR) para a 

formulação dos dois primeiros Planos de Bacia, com considerações de ordem ambiental e 

social integradas no processo participativo de elaboraçao do Plano. Uma vez aprovada 

pelo Banco a metodologia e os aspectos ambientais incorporados no Plano, a mesma será 

aplicada nos planos subseqüentes. 

 
6. Procedimentos relativos ao Plano de Manejo de Pragas 

O Programa SC Rural apoiará a melhoria de sistemas produtivos, mas não prevê 

incentivo ás famílias rurais para a aquisição de agrotóxicos e nem incentivará o seu uso. 

No entanto, considerando que os agrotóxicos ainda são utilizados na atividade 

agropecuária para o controle de pragas e doenças e que representam riscos ambientais, o 

Programa apoiará ações que levem a adequação e controle do uso de agrotóxicos, em 

caso de necessidade de sua utilização orientando-os para que adotem o Manejo Integrado 

de Pragas5 (MIP) e a Produção Integrada6 (PI). Durante esse processo, os agricultores 

                                                           
5
 MIP – Manejo Integrado de Pragas: combinação de práticas para controle de parasitas utilizadas 

pelos agricultores, com uma vertente ecológica, que visa reduzir a dependência de pesticidas 

químicos sintéticos, e que engloba: a) gestão de parasitas (mantendo-os abaixo de níveis 

economicamente perigosos) em vez de procurar a sua erradicação; b) dependência, na medida do 

possível, de medidas destinadas a manter a população de parasitas num nível baixo, sem recorrer a 

produtos químicos; e c) seleção e aplicação de pesticidas, quando tiverem que ser usados, de uma 

forma que minimize os efeitos adversos nos organismos benéficos, seres humanos e meio ambiente 

(Manual Operacional do Banco Mundial OP 4.09, Pest Management, 1998). 
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também serão motivados a migrarem para sistemas de produção cada vez menos 

impactantes ao meio ambiente. Essas ações deverão minimizar os riscos ambientais 

decorrentes de seu uso e aplicação, bem como proteger a saúde das famílias rurais e dos 

consumidores. O uso de agrotóxicos, quando acontecer, deverá sempre ser de acordo com 

o que prevê a legislação brasileira que trata sobre o assunto, oportunizando a conquista de 

ganhos ambientais adicionais ao Programa.   

Embora não financie a aquisição de agrotóxicos nem de outros agentes químicos, o 

Programa prevê a elaboração de um Plano de Melhoria Ambiental em Sistemas de 

Produção (PMASP) já que o SC Rural, ao incentivar a melhoria dos sistemas produtivos 

ou outras ações pode, no caso de não haver um manejo adequado de pragas, contribuir 

para o incremento de uso de agrotóxicos.  

Esse Plano segue as diretrizes da Política Operacional 4.09 (Manejo de Pragas) 

do Banco Mundial nos aspectos relacionados com o uso correto e seguro de agrotóxicos, 

visando a saúde humana, preservação dos inimigos naturais, não contaminação do meio 

ambiente e prevenção da resistência das pragas, assim como a possível diminuição ou não 

elevação do custo de produção.  

O Plano busca minimizar os possíveis impactos adversos da utilização de 

agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente, advindos de ações desenvolvidas no SC 

Rural e segue as diretrizes da OP 4.09 (Manejo de Pragas) do Banco Mundial nos 

aspectos relacionados com o uso correto e seguro de agrotóxicos, visando: a preservação 

da saúde humana; a preservação dos inimigos naturais; a não contaminação do meio 

ambiente e a prevenção da resistência das pragas. 

                                                                                                                                                                                   
6
 “A Produção Integrada é um sistema de exploração agrária que produz alimentos e outros 

produtos de alta qualidade mediante o uso dos recursos naturais e de mecanismos reguladores 

para minimizar o uso de insumos e contaminantes e para assegurar uma produção agrária 

sustentável” (TITI et al., 1995). É considerado um processo educativo que envolve toda a cadeia 

produtiva, desde pesquisa, ensino, extensão, passando pelos produtores, processadores, 

distribuidores e chegando ao consumidor. O foco é a produção de um alimento qualitativamente 

seguro que preserve o ambiente e a responsabilidade social. É um sistema de produção que recebe 

a certificação de que está sendo produzido de acordo com normas nacionais e internacionais de 

qualidade.    
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Na figura 8 abaixo, apresenta-se o Fluxograma de procedimentos a serem seguidos 

a fim de se alcançar os resultados esperados com a melhoria ambiental em sistemas de 

produção. 

 

 

Figura 8 – Fluxograma de procedimentos para melhoria ambiental em sistemas de produção 

 

Os procedimentos iniciam na fase de identificação das “Demandas Regionais” 

conforme Fluxograma de Avaliação Ambiental das Atividades Previstas no subcomponente 

1.2 – Investimentos Produtivos e de Agregação de Valor (figura 4).  

Para cada uma das demandas regionais se realizará a identificação dos produtores 

beneficiados, aqui caracterizados como grupo temático, e que são ou serão fornecedores 

de matéria prima para os empreendimentos agroindustriais.  

Os técnicos da Epagri, após devidamente capacitados, farão, em cada propriedade, 

o diagnóstico da situação atual dos sistemas de produção. Nesse diagnóstico se fará a 

caracterização dos sistemas de produção adotados, levantamento do uso de agrotóxicos, 

sistema de manejo adotado e custos para o controle de pragas.   
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De acordo com os resultados do diagnóstico, se elaborará o PMASP de cada 

propriedade, os quais serão anexados aos documentos de Avaliação Ambiental do projeto. 

Serão elaborados pelo extensionista local da Epagri, com a participação dos produtores 

rurais beneficiados e contará com o apoio dos líderes dos projetos prioritários de cada UGT 

e dos líderes dos projetos de gestão socioambiental dos Escritórios Regionais e das 

UGT’s. 

Para auxiliar na ação de capacitação contínua dos agricultores e na difusão de 

tecnologias para as diferentes culturas e sistemas de produção, serão implantadas as 

Unidades de Referencia Técnica (URT) em cada UGT. Essas unidades, que serão 

monitoradas pelos técnicos, também receberão a visita dos agricultores de cada grupo 

temático, que conjuntamente com os técnicos, farão a avaliação dos resultados.  

Paralelamente a essa ação, cada produtor fará o monitoramento e sistematização 

dos resultados dos sistemas de produção de sua propriedade. Com o apoio do técnico 

responsável e dos demais membros do grupo temático será avaliado se os resultados 

esperados foram ou não alcançados.  

Se os resultados forem alcançados, se dará continuidade ao processo de 

qualificação do sistema de produção de cada cultura, buscando cada vez mais a redução 

no uso de agrotóxicos para o controle de pragas, motivando os membros do grupo temático 

a migrar para sistemas de produção menos impactantes ao meio ambiente. 

Caso os resultados esperados não tenham sido alcançados, o produtor receberá 

nova capacitação e assistência técnica dirigida em nível de propriedade a fim de assimilar 

e adotar as tecnologias para a melhoria ambiental dos sistemas de produção.              

As diretrizes seguidas pela EPAGRI, através dos técnicos executores de cada 

Escritório Local, Regional e UGT, para a elaboração e implementação do PMASP, estarão 

baseadas nos conceitos de manejo integrado de pragas e de produção integrada, os quais 

serão abordados na capacitação, difusão e implementação em cada propriedade, com 

potencial uso de agrotóxicos, a ser beneficiada com os investimentos. Em última instância, 

visam a segurança e saúde dos agricultores e dos consumidores, além de evitar o 

surgimento de pragas resistentes.  

Pode-se ter três situações para a elaboração dos PMASP’s: 1) Sistemas de 

produção com culturas com planos de amostragem de pragas não disponíveis; 2) Sistemas 

de produção com culturas para as quais existem planos de amostragem de pragas 
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disponíveis e 3) Sistemas de produção com culturas com processo de implementação do 

sistema de produção integrada. 

Nos três casos citados, os extensionistas locais, regionais e das UGT’s da Epagri 

deverão acompanhar a implementação dos planos e orientar o manejo adequado 

utilizando-se de metodologias grupais de extensão rural. Nesse caso, uma das 

metodologias é a implantação, monitoramento, avaliação e difusão dos resultados 

alcançados nas URT’s. Quando necessário, deverão ser utilizados métodos individuais de 

extensão rural, tal como a realização de visitas de acompanhamento, diretamente naquelas 

propriedades em que os agricultores não tenham atingido os resultados esperados 

conforme previsto no Fluxograma de Procedimentos para o PMASP.   

Os técnicos da Epagri diretamente envolvidos com os produtores rurais 

beneficiados, com o apoio da equipe técnica regional e das UGTs, deverão elaborar o 

PMASP para cada cultura utilizada como fonte de matéria prima dos empreendimentos 

agroindustriais. O referido plano deverá ser anexado ao documento de Avaliação Ambiental 

do projeto a ser apoiado, como condição para a apresentação da proposta á equipe técnica 

da UGT que analisará os projetos para aprovação e para a liberação dos recursos. 

Os extensionistas, com a participação dos produtores beneficiados pelo SC Rural, 

deverão acompanhar a implementação dos Planos conforme formulário sugerido 

documento específico Plano de manejo de Pragas - Melhoria Ambiental em Sistemas de 

Produção. O formulário deverá ser preenchido pelos próprios agricultores e os seus 

resultados discutidos coletivamente entre os componentes do grupo temático, 

correlacionando com os dados monitorados e sistematizados de cada URT.  

A Epagri disponibilizará as informações sobre o Manejo de Pragas e Produção 

Integrada, além de informações específicas, ou seja, planos de amostragem de pragas 

existentes.  

Deverão ser elaborados Boletins Técnicos sobre os temas propostos, para serem 

distribuídos e subsidiarem os técnicos na elaboração e implementação dos sistemas, assim 

como Cartilhas sobre os temas, a serem distribuídas para os produtores que terão os 

PMASP elaborados. 

O arranjo institucional prevê que haverá na Secretaria Estadual, um coordenador 

responsável pelo Plano de Gestão Ambiental do Programa, o qual também terá a 

responsabilidade de monitorar a elaboração e execução dos PMASP’s em nível estadual.  
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Na Epagri, em nível da Gerência Técnica Estadual, a coordenação dos PMASP’s 

ficará a cargo dos gestores estaduais do Programa de Gestão Socioambiental e do 

Programa Tecnologias Ambientais da Epagri7. Nas Regionais e UGT’s, essa coordenação 

será realizada pelos líderes do Programa de Gestão Ambiental8. Nos municípios e 

microbacias, os responsáveis pela implementação, execução e monitoramento dos planos 

serão os extensionistas dos Escritórios Locais da Epagri, responsáveis pelo SC Rural.  

Nas ADR’s da CIDASC, onde há unidades de produção com Certificação 

Fitossanitária Vegetal, a coordenação dos planos e monitoramento das ações nas referidas 

UP’s ficará a cargo de um técnico em cada ADR. Cada uma dessas unidades terá um 

técnico responsável habilitado junto á CIDASC. Nos casos em que os produtores sejam 

beneficiados pelo SC Rural, o responsável técnico será do quadro administrativo da 

CIDASC.  

Visando atender salvaguarda ambiental do Banco mundial foi elaborado o 

documento específico denominado Plano de Manejo de Pragas do Programa SC Rural – 

Melhoria Ambiental de Sistemas de Produção, onde estão descritos detalhadamente os 

procedimentos para elaboração e monitoramento do referido Plano. 

 
7. Órgãos licenciadores e suas atribuições  

FATMA – Fundação do Meio Ambiente.  

É responsável pela análise dos estudos de impacto ambiental exigidos para o 

licenciamento ambiental: Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), 

exigidos para empreendimentos, atividades e obras potencialmente causadores de 

impactos ambientais significativos. É responsável pela emissão de autorizações para 

supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de preservação 

permanente segundo o Código Florestal. 

SDS – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável: 

A SDS, através da Gerência de Outorga e Controle dos Recursos Hídricos, 

subordinada diretamente à Diretoria de Recursos Hídricos, compete a coordenação e 

                                                           
7
 Cargo já existente na estrutura administrativa da Epagri.   

8
 Cargos já existentes na estrutura administrativa da Epagri.  



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

81 

 

promoção de ações para a implementação da Política e do Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, visando o desenvolvimento sustentável do Estado. 

É de sua responsabilidade captar e gerenciar os cadastros de usuários de água e conceder 

outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional:  

Tem sede em Brasília, sendo o responsável legal pela “guarda” do patrimônio 

artístico e histórico, incluindo os bens arqueológicos históricos ou pré-históricos. 

7.1 Procedimentos para o licenciamento de projetos da Categoria III 

A Categoria III reúne atividades capazes de gerar impactos ambientais adversos, 

geralmente temporários. Exemplos desta categoria são: implantação de redes de 

monitoramento hídrico; adequação do destino de dejetos humanos; melhoria de sistemas 

individuais ou coletivos de abastecimento de água proveniente de fonte superficial ou 

subterrânea; alocação e triagem de material reciclável, adequação e tratamento de dejetos 

animais, implantação de empreendimentos diversos, e outras, de acordo ao resultado da 

matriz de avaliação (tabelas 7 e 8). Ressalta-se que os empreendimentos poderão ser 

enquadrados em Categoria IV dependendo do porte e a localização dos mesmos. 

As atividades desta categoria demandam autorizações ou aprovações ambientais 

dos órgãos ambientais. As autorizações serão requeridas pelos próprios interessados com 

apoio do extensionista local e do Grupo de Salvaguardas Ambientais (GSA). 

7.2 Procedimentos para o licenciamento de projetos da Categoria IV 

A Categoria IV congrega as atividades capazes de gerar impactos ambientais 

adversos e que requerem licenciamento dos órgãos ambientais. Nessa categoria estão as 

atividades de adequação e reabilitação de estradas rurais terciárias, confecção de artefatos 

de couro e empreendimentos de turismo rural sustentável.  

As licenças ambientais (licença prévia, de instalação e operação) para tais 

atividades deverão ser requeridas pela executora conforme previsto no item 15 (4º 

Parágrafo) do Manual Operativo da SIE: “À SIE caberá a tarefa de produção dos projetos 

de engenharia, devendo os mesmos serem contratados na sua integralidade. Por 

intermédio da equipe de técnicos que a executora terá ao seu dispor na unidade de 

gerenciamento de programas, célula central de coordenação da atividade, a executora 
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acompanhará todo o processo de sua elaboração, assim como, será responsável pela 

intermediação e trâmite junto à FATMA, de modo à obtenção de todo e qualquer 

Licenciamento Ambiental requerido por ações categorizadas pelo Banco Mundial na 

CATEGORIA IV, caso de projetos prevendo reabilitação de estradas rurais” Os CMDRs 

com o apoio dos extensionistas locais serão responsáveis pela preparação das 

informações para a instrução dos processos de licenciamento dos projetos. Os técnicos 

dos Comitês Técnicos Regionais e GSA orientarão as os CMDRs sempre que solicitado, 

inclusive no que se refere a eventuais consultas aos órgãos licenciadores. Abaixo se 

apresenta o fluxograma para Licenciamento Ambiental dos projetos enquadrados na 

categoria IV:   

 

Figura 9: Fluxograma para Licenciamento Ambiental dos projetos da categoria IV. 
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8. Estrutura e Arranjos institucionais: atribuições e responsabilidades para a 
implementação do PGA 
 

8.1. Resumo da Estrutura de Gestão do Programa SC Rural. 

Instancia Executiva 

O Programa estará sob a coordenação  geral da Secretaria de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (SAR), que trabalhará em estreita colaboração com cinco outras 

Secretarias de Estado (SDS, SIE, SOL, SSP e SEF) co-executoras do Programa. Será 

criada a Secretaria Executiva Estadual – SEE  parte integrante da estrutura da SAR para o 

gerenciamento do Programa.  

No âmbito regional será estabelecida uma Secretaria Executiva Regional - SER, 

que será parte integrante da estrutura da SAR e terá sua base física em uma das unidades 

regionais das empresas vinculadas a SAR.   

A SER terá como apoio direto um Comitê Técnico do Programa, com sede em cada 

uma das 10 Unidades de Gestão Técnica da Epagri (UGT), constituído por representantes 

das entidades executoras afiliadas à SAR e às demais Secretarias de Estado mencionadas 

acima, envolvendo os setores agrícola, ambiental, recursos hídricos, turismo e infra-

estrutura. A SER será instituída dentro das instituições existentes, não havendo previsão 

de criação de novas estruturas ou organizações. Este Comitê Técnico terá a função de: 

 Analisar propostas, propor e aprovar projetos, inclusive sua avaliação ambiental (ver 

detalhes no item 8. 2 abaixo) 

 Identificar e propor editais para concurso 

 Acompanhar e gerenciar os resultados obtidos pela atividade 

 Coordenar a busca de apoio/incentivos do Programa SC Rural/MB3, sempre 

incentivando a cooperação e integração entre os parceiros. 

Além disso, no âmbito da UGT será estruturada uma “Equipe Técnica de Apoio” 

formada por especialistas das áreas de engenharia de alimentos, área de defesa sanitária, 

cadeias produtivas, mercado e design, gestão de empreendimentos, crédito rural, entre 

outras e envolvendo os líderes de projeto de cada instituição. Esta equipe poderá ser 

reforçada com a contratação de consultores em áreas específicas.  Essa equipe terá  a 

função de assessorar e elaborar projetos estruturantes/planos de negócios. 
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Instância Deliberativa/Operacional 

Um Conselho Técnico de Representantes (CTR) - formado por representantes de 

todas as instituições executoras, prestará apoio a gestão do SC Rural, em forma 

permanente e sistemática. O CTR terá papel importante na articulação das instituições 

públicas envolvidas diretamente e indiretamente com o Programa. A Secretaria Executiva 

Estadual será a coordenadora deste Comitê. O Comitê deverá ser instituído por Resolução 

conjunta entre o Secretario da Agricultura e Desenvolvimento Rural, SDS, SOL SIE e SSP.   

8.2. Arranjo institucional para a implementação do PGA 

A seguir são apresentadas informações específicas sobre o arranjo institucional 

para a implementação do PGA. 

8.2.1. Arranjos na EPAGRI 

1) Técnicos Executores: 

Técnicos da EPAGRI (no mínimo um por município), no caso dos sub-componentes 

1.2 e 2.1 e 2.2, que estarão diretamente envolvidos com o público alvo, serão responsáveis 

pela execução das seguintes ações: 

Receber e analisar as manifestações de interesse, rejeitando propostas flagrantemente 

inviáveis. 

Apoiar a formatação das propostas aceitas na fase de pré-análise, assegurando a 

incorporação das questões ambientais pertinentes. 

Orientar os beneficiários acerca das medidas de controle definidas nos projetos. 

Acompanhar a implementação dos projetos, verificando o cumprimento de condicionantes 

e a execução das medidas de controle ambiental e realizar relatórios periódicos. 

Manter registros para acompanhamento e verificação e elaborar relatórios de 

acompanhamento. 

Os técnicos do Comitê Técnico Regional/UGT apoiarão os técnicos locais, nos 

procedimentos relativos à avaliação ambiental e implantação do PGA. 
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2) Comitê Técnico Regional/UGT 

Os comitês Técnicos Regionais do Programa, são responsáveis pela execução das 

seguintes ações, referentes à implementação dos subcomponentes 1.2 e 2.1 e 2.2: 

Supervisionar e apoiar os técnicos executores; 

Avaliar a viabilidade ambiental das propostas de projetos utilizando a lista de verificação 

(Anexo 1), definir medidas de controle com base nas sugestões apresentadas na Tabela 8 

e no manual e elaborar relatório conclusivo acerca da viabilidade ambiental das propostas. 

Propor condições contratuais para assegurar a execução das medidas previstas; 

Preparar a documentação para licenciamento, quando couber, e fazer a interface com o 

órgão licenciador (FATMA, SDC, CIDASC) 

Acompanhar a efetividade das medidas mitigadoras e os impactos ambientais do projeto, 

preparando relatórios periódicos (mensais ou bimestrais, dependendo da natureza das 

atividades e anual sobre o acompanhamento dos subprojetos apoiados em sua região). 

A equipe dos Comitês Técnicos Regionais darão apoio aos técnicos executores sempre 

que solicitado, inclusive no que se refere a eventuais consultas aos órgãos licenciadores. 

Para isto está prevista a designação de um técnico por Centro Regional como ponto focal 

para o Programa, capacitado sobre procedimentos de licenciamento. 

3) Câmara técnica de Salvaguardas Ambientais: 

A Câmara Técnica de Salvaguardas Ambientais será instituída no âmbito do Comitê 

Técnico da UGT que será responsável por: 

Assistir aos técnicos executores locais em suas funções relacionadas à implementação 

do PGA. 

Elaborar relatórios anuais de acompanhamento do desempenho ambiental dos projetos 

apoiados. 

Apoiar a capacitação de todos os envolvidos na implementação do PGA. 

Aprovar os relatórios de viabilidade ambiental elaborados pelos Escritórios locais. 

Subsidiar ao Comitê Técnico do Programa na aprovação dos subprojetos de agricultores 

e de prefeituras (subcomponente 2.2) de forma condicionada ao parecer de viabilidade 

ambiental. 

Assegurar que os contratos e termos de compromisso para o apoio dos subprojetos 

contemplem as condicionantes ambientais e as medidas de controle definidas. 
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Verificar se o subprojeto dispõe das licenças e autorizações legalmente exigíveis antes 

de autorizar o início das atividades; 

Condicionar a liberação de pagamentos à demonstração do cumprimento de 

condicionantes e medidas de controle; 

Assegurar que todos os envolvidos na implementação das ações do PGA (técnicos e 

beneficiários) recebam as informações e capacitação necessárias. 

 

8.2.2. Arranjos na Secretaria Executiva Estadual –SEE  

A SEE será responsável por: 

Autorizar a contratação de projetos de forma condicionada ao parecer de viabilidade 

ambiental. 

Assegurar que os contratos e termos de compromisso para o apoio dos projetos 

contemplem as condicionantes ambientais e as medidas de controle definidas. 

Assegurar que todas as unidades e técnicos envolvidos disponham dos recursos 

necessários à implementação do PGA. 

Verificar a necessidade de ajustes no PGA e no Manual Operacional em função das 

informações obtidas durante a execução e propor as alterações para a gerencia técnica. 

Apoiar os executores na implementação de suas atribuições em relação ao PGA. 

Promover a capacitação de todos os envolvidos na implementação do PGA. 

Aprovar os relatórios finais da execução dos subprojetos. 

Coordenar ações de monitoramento ambiental inseridas no Plano de Monitoramento do 

Programa. 

 

8.2.3. Arranjos na FATMA 

A FATMA será responsável por: 

Com relação à implementação da atividade 2.1.2 - Gestão de Ecossistemas 

(Corredores Ecológicos) os técnicos, apoiados quando necessário, por consultores, e/ou 

em estreita parceria com os técnicos da EPAGRI, executarão as atividades descritas 

abaixo: 

 Desenvolvimento e Estruturação do Cadastro de Áreas para Créditos de 

Conservação (CACC) 
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 Estruturação do Modelo de Gestão e Governança do Sistema de Créditos de 

Conservação   

 Estruturação para a Gestão Administrativa e Técnica dos corredores 

 Dotação de Capital Semente  

 Estruturação e Implantação de Sistemas de Integração Econômico- Ecológica 

(SINs) 

 Averbação de Reserva Legal, Recomposição de Mata Ciliar e APPs 

 Estruturação dos Conselhos Gestores  

 Monitoramento da implementação dos corredores 

 Difusão e capacitação 

Na área dos corredores existem três coordenadorias regionais (CODAMs) da 

FATMA: Canoinhas, Caçador e Chapecó. Estas CODAMs serão reestruturadas no âmbito 

técnico e de infra-estrutura para atender às demandas do SC Rural. 

 

Técnicos Executores de nível central (Diretoria de Licenciamento) e a nível das 

Coordenadorias Regionais (CODAMs): 

 

Apoiar com relação à instrução dos processos de licenciamento. No caso de atividades 

classificadas na Categoria 4, o requerimento de licença ao órgão licenciador deverá ser 

feita diretamente pelo interessado. 

 

8.2.4. Arranjos no DEINFRA/SIE 

“Em conformidade ao item 4.2, 2º e 3º parágrafos do Manual Operativo da SIE, a 

Executora, SIE, já iniciou esforços no sentido da estruturação da equipe que deverá fazer 

parte da UGP, a qual deverá ser integrada por profissionais experientes (Área Ambiental, 

Supervisão e Fiscalização de Obras de Engenharia, Licitações, Projetos, etc.) que serão os 

responsáveis pelas mais diversas e distintas atividades sob seu encargo junto ao Programa 

SC Rural.  

Ocasionalmente, quando necessário, a UGP deverá também ser assessorada por 

profissionais da área de Custos e Capacitação. O Gerente Coordenador de Tarefas será o 

profissional que fará a ponte de ligação entre a Executora, a SIE, e a SEE do SC Rural, 

célula de gerenciamento e coordenação central das atividades. 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

88 

 

 

8.3.5. Responsabilidades dos Beneficiários (em todos os casos) 

Observar rigorosamente as condicionantes e medidas de controle estabelecidas nos 

contratos ou termos de compromisso durante a execução dos projetos; 

Manter registros das informações para acompanhamento e monitoramento ambiental; 

Permitir livre acesso às instalações e propriedades aos técnicos das instituições 

executoras e seus prepostos; 

Comunicar imediatamente a ocorrência de problemas ambientais durante a execução das 

atividades; 

Firmar Termo de Compromisso de Adequação Ambiental da propriedade, quando couber. 

 

8.3.6. Responsabilidades dos Órgãos de Licenciamento Ambiental e/ou Outorga 

(FATMA, SDS/DRH) 

Analisar os projetos a eles encaminhados, expedindo as autorizações e licenças; 

Fornecer orientação para a regularização de atividades e colaborar na capacitação dos 

envolvidos. 

9. Monitoramento das ações do PGA e Avaliação dos impactos ambientais do 
Projeto 

O Programa SC Rural prevê a implantação de um Sistema de Monitoramento e 

Avaliação permanente, como proposto no detalhamento do Componente 3. Além das 

ações de monitoramento dos resultados e dos impactos do Programa, deve ser incluído 

neste sistema também o acompanhamento das medidas preconizadas na Tabela 8, 

inclusive os processos de licenciamento, bem como as medidas mitigadoras exigidas pelos 

órgãos competentes, em cada projeto apoiado com interface ambiental direta. Os 

resultados quanto ao atendimento das ações do Programa às recomendações de 

Salvaguarda Ambiental deverão ser reportados à unidade correspondente. 

Não estão previstos impactos indiretos cumulativos significativos. Os projetos e 

atividades dos componentes 1 e 2 serão submetidos a um rigoroso processo de seleção 

visando  garantir o máximo de benefícios ambientais e prevenir ou minimizar impactos 

negativos não intencionais e/ou de longo prazo e cumulativos.  
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A avaliação de meio termo do Programa, prevista no detalhamento do Componente 

3, deverá incluir também a avaliação geral do Programa com relação ao cumprimento das 

exigências estabelecidas na Salvaguarda Ambiental. 

O acompanhamento das ações com interface ambiental direta do Programa deverá 

ser realizado pelos técnicos das organizações executoras, concomitantemente com as 

ações de rotina da implementação do projeto, contando também com a contratação de 

serviços de consultoria e de apoio no caso da avaliação de meio termo. 

 

10. Condições para a implementação do PGA 
 

10.1 Diretrizes e Cronograma 

A efetiva implementação deste Plano de Gestão Ambiental depende basicamente 

de que ele seja conhecido e incorporado pelas organizações executoras em suas rotinas 

operacionais. Para tanto, devem ser considerados aspectos como: 

a grande abrangência territorial do programa, em todo o Estado; 

a variação das condições ambientais; 

a gama de atividades a serem apoiadas; 

a diversidade de atores e de instituições envolvidas; 

o atendimento à legislação pertinente. 

As instituições executoras devem então desenvolver: 

processo de capacitação constante dos atores envolvidos, considerando os diferentes 

públicos; 

estratégias de comunicação, tanto no nível interno da EPAGRI quanto entre as 

instituições executoras e, incluindo, as áreas da FATMA e da SDS responsáveis pelas 

autorizações/licenças ambientais e pela outorga do uso da água. 

mecanismos de definição de agentes responsáveis nos diversos níveis e setores; 

A implantação do PGA deverá ter um cronograma concomitante com o do 

Programa, desde a fase preparatória até as etapas de efetiva implementação. Destacam-

se assim os pontos mais importantes para tanto: 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

90 

 

Elaboração do Manual Operativo – os aspectos relacionados à gestão ambiental devem ser 

inseridos no Manual do SC Rural, a ser elaborado e aprovado antes do início efetivo do 

Programa. 

Capacitação do público operacional – Conforme descrito a seguir, a capacitação das 

equipes é fundamental para a implementação do PGA. 

No desenvolvimento das ações dos vários componentes a implementação do PGA 

deverá ser uma prática cotidiana, inserida nos procedimentos. 

Monitoramento e avaliação – as atividades de M&A do conjunto do Programa de 

processos, de resultados e de impactos devem contemplar os temas aqui destacados. 

A seguir a Tabela 11 apresenta o Cronograma de execução do PGA 
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Tabela 11 – Cronograma de Execução do PGA 

Atividades Bimestre  
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Capacitação                                     
Sub-componente 1.2 – Investimentos Produtivos e Agregação de Valor 

Avaliação 
preliminar das 
demandas 

                                    

Apoio à prepa-
ração das 
propostas 

                                    

Análise 
Ambiental 

                                    

Contratação e 
Acompanha-
mento 

                                    

Sub-componente 2.3 Infra-estrutura (Estradas rurais) 

Elaboração de 
projetos 

                                    

Análise 
Ambiental 

                                    

Aprovação de 
projetos 

                                    

Acompanhament
o e execução 

                                    

Adequação Ambiental nas Áreas dos Corredores Ecológicos 

Definição de 
linhas de apoio 

                                    

Pré-análise e 
preparação das 
propostas 

                                    

Apoio à 
preparação das 
propostas 

                                    

Análise de 
propostas 

                                    

Contratação                                     
Acompanha-
mento- 
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10.2 Recursos humanos necessários 

A EPAGRI, principal executora envolvida nas atividades de AA, se encontra em 

processo de ampliação de seu quadro técnico, o qual será reestruturado de maneira a que 

todos os municípios da área de atuação do Programa SC Rural tenham uma equipe básica 

de extensionistas. A EPAGRI está diretamente ligada à Secretaria de Estado da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural e possui a seguinte estrutura:  

 27 gerências regionais estrategicamente distribuídas no Estado, que administram 

293 escritórios municipais de forma direta; 

 10 Unidades de Gestão Técnica – UGT, com função de articular e animar os 

processos de sistematização, elaboração, execução, monitoramento e avaliação do 

plano de desenvolvimento da UGT. Nas UGTs serão formadas as equipes técnicas, 

onde estarão sendo analisados os projetos; 

 14 unidades de pesquisa e 02 campos experimentais. Estão distribuídas pelo 

estado conforme características edafoclimaticas.  Nessas Estações Experimentais 

há quarenta laboratórios para desenvolver trabalhos nas áreas de sementes, solos, 

água, entomologia, fitopatologia, fisiologia, nutrição animal e vegetal, genética e 

melhoramento, cultura de tecidos, tecnologia e aplicação de defensivos, enologia, 

apicultura, imunologia, microbiologia, biologia molecular, sanidade animal, produção 

de larvas e alevinos, produção de inseticida biológico.  

 Nove estações experimentais, localizadas em Caçador, Campos Novos, 

Canoinhas, Itajaí, Ituporanga, Lages, São Joaquim, Videira e Urussanga;  

 Um Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar - Cepaf - localizado em 

Chapecó; 

 Um Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola - Cepa - localizado em 

Florianópolis; 

 Um Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia - Ciram 

- localizado em Florianópolis; 

 Um Centro de Desenvolvimento em Aqüicultura e Pesca - Cedap - localizado em 

Florianópolis; 

10.3 Plano de capacitação para o PGA 

A fim de viabilizar a efetiva implantação do PGA, é necessário inserir no Plano de 

Capacitação dos atores envolvidos – público operacional e beneficiário – temas específicos 
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para a implementação do PGA. Todos os envolvidos na implementação do Programa 

devem receber informações sobre seus objetivos, diretrizes e estratégias; bem como sobre 

conceitos básicos referentes ao DRS, meio ambiente e legislação ambiental. 

Os treinamentos devem abranger todos os componentes e priorizar a integração 

das equipes envolvidas com o Programa, em nível local, regional e estadual. Considerando 

as diferentes responsabilidades na execução de atividades previstas no PGA, são 

recomendados treinamentos adicionais e diferenciados para os distintos públicos e para os 

diferentes segmentos dentro de um mesmo público-alvo, assim como relacionados às 

distintas demandas e/ou em função de cada projeto apoiado, na medida da necessidade. 

a) Público Operacional: técnicos do projeto 

Devem ser capacitados para apoiar a elaboração e gestão de projetos a ser 

realizada pelo público beneficiário. Os objetivos a serem atingidos são os seguintes: 

- desenvolver a capacidade dos executores em propor e analisar alternativas 

ambientais adequadas aos projetos e divulgar junto às comunidades os aspectos 

relevantes do desenvolvimento rural sustentável; 

- preparar agentes para a gestão sustentável dos recursos naturais; capazes de 

avaliar impactos ambientais das atividades apoiadas pelo projeto e identificar medidas 

preventivas e mitigadoras para evitar ou minimizar impactos adversos; 

- assegurar que a legislação ambiental seja observada e apoiar a adequação 

ambiental das propriedades; 

- dar a conhecer os procedimentos para licenciamento ambiental e os requisitos a 

serem observados na preparação das informações para subsidiar o licenciamento 

ambiental de atividades apoiadas pelo projeto; 

- desenvolver a capacidade do publico operacional em elaborar e acompanhar a 

implementação de Planos de Melhoria Ambiental em Sistemas de Produção. 

Conteúdo sugerido: 

1. Legislação Federal pertinente ao Programa: Política Ambiental, Código Florestal, Lei de 

Recursos Hídricos, Lei de Crimes Ambientais, Código de Defesa do Consumidor, Lei de 
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Proteção à Fauna, Lei de Pesca, Lei da Mata Atlântica e seu Decreto, Resoluções do 

Conama, CRH, etc.; 

2. Legislação Estadual: Constituição do Estado, Política de Recursos Hídricos, Legislação 

sobre Conservação do Solo e Água, normas de controle da poluição do solo, ar e água, 

etc.;  

3. Licenças ambientais: aspectos relacionados às solicitações e emissões de licenças 

ambientais necessárias ao Programa; 

4. Metodologia de avaliação de impactos ambientais; 

5. Recuperação de áreas degradadas e noções de ecologia da paisagem; 

6. Conhecimentos gerais relevantes para o projeto (reconhecimento das fito-fisionomias da 

vegetação ocorrentes no Estado, reconhecimento e mensuração de APPs, princípios de 

SAFs, aquecimento global, ações para a mitigação e adaptação a mudanças climáticas, 

contribuições do setor agropecuário para a redução de emissões de gases de efeito estufa, 

etc.). 

7. Manejo integrado de pragas e legislação relativa ao manuseio e uso de agrotóxicos;  

8. Produção integrada e produção orgânica 

9. Uso social da propriedade, meio ambiente, defesa do consumidor, recursos hídricos e 

saneamento básico; 

As equipes regionais específicas de Avaliação Ambiental, constituídas por técnicos 

com maior formação na área ambiental, deverão receber também treinamento específico 

quanto aos procedimentos para licenciamento ambiental, especificamente com relação a 

FATMA, SDS. Estima-se que a demanda seja de 44 horas/aula. Estes técnicos serão 

responsáveis pela capacitação dos técnicos locais. 

O conteúdo deve ser oferecido quando da capacitação básica dos técnicos locais 

(extensionistas), antes do início do exercício de atividades no âmbito do Programa como 

também através de treinamentos regulares para a atualização e reforço, com periodicidade 

mínima anual. Para a capacitação básica estima-se como necessária a carga de 48 
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horas/aula para que possam adquirir noções básicas sobre o conteúdo acima descrito e 

dar início à avaliação das demandas dos beneficiários. 

b) Público beneficiário: 

A inclusão dos conteúdos relacionados à implementação do PGA para o público 

beneficiário deve se feita em dois momentos: (i) nas fases iniciais e de planejamento do 

Programa, de maneira geral e introdutória; (ii) em função da necessidade observada na 

elaboração e execução dos projetos a serem apoiados, através de cursos e oficinas, 

considerando demanda apontada pelas CMDRs, associações, cooperativas, etc. 

10.4 Custos da implementação do PGA 

Os custos de implementação do PGA se referem às necessidades de capacitação 

de Técnicos Regionais e Locais, às atividades de monitoramento e avaliação assim como 

para a elaboração e reprodução do Manual de Avaliação Ambiental do Programa Santa 

Catarina Rural. O detalhamento dos mesmos e a especificação dos subcomponentes onde 

estarão inseridos é apresentado a seguir nas tabelas 12, 13 e 14. 

 Capacitação de Técnicos Regionais (multiplicadores). 
 
Tabela 12 – Custos de capacitação para o PGA de técnicos Regionais 

Tema Público Cursos e nº 

part. 

Carga 

Horária 

Custo R$ 

Módulo 1 – Licenciamento 

Ambiental das atividades 

desenvolvidas no Programa 

; Módulo 2 – Elaboração e 

análise de projetos e 

Avaliação Ambiental 

 

Técnicos das 

instituições 

envolvidas em nível 

regional e das 

UGTs. 

 

4 cursos com 35 

particip.  

(140 técnicos) 

20 25.200* 

Módulo 3 – Adequação 

Ambiental das 

Propriedades Rurais e 

Módulo 4 – Plano de 

Melhoria Ambiental em 

Sistemas de Produção 

4 cursos com 35 

particip.  

(140 técnicos) 

 

24 25.200* 

 

* Inclui despesas com consultor e diárias em centro de treinamento. 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

96 

 

 Capacitação de Técnicos Locais. 

Esta capacitação será realizada pelas equipes regionais, com o apoio das UGTs. 

Tabela 13 – Custos de capacitação para o PGA de técnicos Locais 
Tema Público Cursos e nº 

part. 

Carga 

Horária 

Custo R$ 

Módulo 1 – Licenciamento 

Ambiental das atividades 

desenvolvidas no Programa;  

Módulo 2 – Impactos gerados e 

Medidas de Controle Ambiental 

 

 

Técnicos das 

Equipes Locais  

 

10 cursos com 

60 

participantes. 

 

24 108.000 

Módulo 3 – Adequação 

Ambiental das Propriedades 

Rurais e Módulo  

4 – Plano de Manejo de Pragas 

- Melhoria Ambiental em 

Sistemas de Produção 

10 cursos com 

60 

participantes. 

 

24 108.000 

Ainda deverão ser realizados cursos de atualização/reciclagem para as equipes 

regionais envolvidas com o trabalho de Avaliação Ambiental. Estes cursos deverão ser 

realizados em um módulo por ano, com carga horária de 16 horas, com um custo previsto 

de R$ 16.800,00/ano. Estes técnicos, por sua vez, repassarão as informações aos técnicos 

locais, com um custo previsto de R$ 72.000 anuais. 

Os custos para capacitação de aproximadamente 5.000 produtores (Projetos 

Estruturantes) referentes aos temas ambientais propostos no PGA  (legislação ambiental, 

melhoria ambiental em sistemas de produção, entre outros) com carga horária de 16 horas 

e custo aproximado de R$ 300.000,00 foram incluídos no orçamento do Sub-Componente 

2.1 Gestão Ambiental, na atividade de Educação Ambiental e no Sub-Componente 1.1 Pré-

investimentos, na atividade Capacitação de Beneficiários.  

 Monitoramento e Avaliação 

Os recursos financeiros necessários para o Monitoramento e Avaliação incluem 

gastos com deslocamento e diárias, bem como com despesas de levantamentos e análise 

de dados e contratação de consultoria. Este montante corresponde ao valor de R$ 
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10.000,00/ano e foi previsto no orçamento do Sub-Componente 1.2 Investimentos 

Produtivos e de Agregação de Valor, na atividade de Melhoria de Sistemas Produtivos. 

 Manual de Avaliação Ambiental 

Serão elaborados 1.000 exemplares do Manual de Avaliação Ambiental do 

Programa Santa Catarina Rural, a serem utilizados nas capacitações e para consulta no 

trabalho diário dos técnicos envolvidos no Programa. Os custos para esta atividade inclui 

uma consultoria para elaboração e diagramação: R$ 5.000,00;  e serviço de impressão de 

1.000 Manuais: R$ 12.000,00 

Os custos da implementação do PGA estão inseridos nas tabelas de custo do 

Projeto (Costab) dentro dos seguintes itens: 

 

Tabela 12 – Custo total de implementação do PGA 
Descrição da Atividade Custo estimado 

R$ 
Subcomponente do SC RURAL 

Capacitação de Técnicos Regionais 151.200,00 Sub-Componente 2.4   

Capacitação de Técnicos Locais  648.000,00 Sub-componente 2.4  

Capacitação de Produtores 300.000,00 Sub-Componente 2.1 e Sub-Componente 1.1  

Implementação dos PMP 95.500,00 Sub-componente 2.4 

Monitoramento e Avaliação 50.000,00 Sub-Componente 1.2 e componente 3 

Elaboração e reprodução de Manual 17.000,00 Sub-Componente 3.3 

Total 1.244.700,00  
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ANEXO 1 - GESTÃO AMBIENTAL DE ESTRADAS RURAIS TERCIÁRIAS 

1. Diretrizes e Procedimentos de Gestão Ambiental para o Sistema Viário Rural 

Foi a partir do anos 90 que a variável ambiental passou a ser gradativamente 

incorporada à prática do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, tendo como 

marco inicial desta transformação o “Programa de Corredores de Transporte do Estado de 

Santa Catarina – BID III”, que, entre outros objetivos, contemplava a execução de um 

Projeto Ambiental e a integração da questão ambiental no componente institucional de 

forma a incorporá-la aos projetos e obras. 

Foi por este caminho que a Resolução do Conselho de Administração Nº 110 de 09 

de julho 1992 criou o Grupo de Meio Ambiente para o Setor de Transporte Rodoviário – 

GMA-DER subordinado à Diretoria de Estudos e Projetos no qual integrou engenheiros do 

DER (atual DEINFRA) e da STO (Secretaria de Estado dos Transportes e Obras) hoje SIE 

(Secretaria de Estado da Infra-estrutura). 

Paralelamente ao desenvolvimento do programa BID III, o Estado de Santa 

Catarina, através do DER-SC vinha desenvolvendo outro programa de investimento, o 

Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais (PNMRE-BIRD), financiado 

pelo Banco Mundial. Este Programa tinha um forte componente de apoio institucional ao 

DER/SC, traduzido numa ampla assistência técnica na parte de reestruturação, 

normatização das atividades de projetos de engenharia, reforço e treinamento na parte de 

supervisão de obras, definição de procedimentos ambientais, elaboração de manuais de 

meio ambiente para obras rodoviárias, etc. Através deste Programa foi decidido vincular, 

como obrigatoriedade, o estudo ambiental prévio para as obras de implantação rodoviária, 

como também a criação de uma unidade institucional específica ambiental dentro do 

organograma do DER-SC. Atendendo a esta determinação, o Conselho Administrativo 

publicou a Resolução CA Nº 26/93, em 25 de fevereiro de 1993, onde aprova o Termo de 

Referência para os Estudos Ambientais Prévios à construção de novas rodovias, à 

pavimentação de estradas, às obras de restauração ou de recapeamento de rodovias, 

obrigando a inicialização dos projetos a partir dos estudos ambientais, evitando assim 

problemas de ordem legal, administrativo e funcional.  

Na seqüência, foi promulga a Lei Nº. 9303 de 26 de outubro de 1993, que cria 

cargos de provimento em comissão no âmbito de Secretaria de Estado dos Transportes e 

Obras, tendo como principal destaque, a criação, na Diretoria de Estudos e Projetos, do 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

99 

 

cargo de “Gerente de Meio Ambiente e Estudos Especiais”, para tratar especificamente das 

questões ambientais, determinando diretrizes, normas e procedimentos que norteariam o 

desenvolvimento dos projetos e estudos ambientais rodoviários do DER-SC. 

Após a sua criação, a Gerência de Meio Ambiente recebeu os estudos e projetos já 

desenvolvidos e teve como reforço a transferência de tecnologia internacional e assistência 

técnica principalmente através do PNMRE – BIRD dentro do componente 

“Desenvolvimento Político e Institucional”.  

Em 16 de junho de 1994 foi contratado (PJ Nº. 112/94) o Consórcio franco-brasileiro 

formado pelas empresas TRANSROUTE/APPE para desenvolver os serviços baseados no 

seguinte escopo: levantar a legislação e respectiva regulamentação que evite ou minimize 

os efeitos da implantação e construção das rodovias; acompanhar a elaboração dos 

estudos rodoviários e defender as soluções que melhor atender o meio ambiente; e entre 

outras tarefas, elaborar normas, diretrizes, manuais com regulamentação e 

recomendações; resultando na Instrução de Serviço – IS05 que prescrevia os conteúdos 

mínimos para os estudos e projetos de Meio Ambiente e também no Manual de 

Procedimentos Ambientais. 

Com toda experiência vivida e a busca constante do aperfeiçoamento e 

atendimento das questões ambientais, a Gerência de Meio Ambiente finalmente começa a 

obter o reconhecimento internacional deste trabalho. Na data de 25 de março de 1998, o 

Conselho Administrativo, através de Resolução CA. Nº. 086/98, aprova o “MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS” desenvolvido na gerência de meio ambiente com o 

apoio da assistência técnica do consórcio TRANSROUTE/APPE referente ao contrato PJ 

Nº 112/94. A esta altura a GEMAM já estava consolidada no organograma e colaborando 

ativamente na elaboração de estudos e projetos rodoviários, demonstrando que a questão 

ambiental estava definitivamente inserida. 

Em junho de 1999 o relatório de encerramento da Implantação do PNMER/SC/BIRD 

demonstrou que o programa foi um grande sucesso, por sua contribuição destacada para a 

mudança de cultura no setor rodoviário e ao mesmo tempo introduziu filosofia de trabalho, 

metodologias modernas e procedimentos e normas ambientais, objetivos claros e 

apropriados às características do rodoviarismo estadual e tudo isto fundamentado na 

realidade catarinense. 
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Em maio de 2002 uma nova fase evolutiva desponta com grandes perspectivas, 

pois novamente o Governo do Estado assina contrato internacional com o BID (Nº 1390/06 

BR) para a realização do Programa Rodoviário de Santa Catarina - Etapa IV, apelidado de 

BID IV visando a pavimentação de 500 km e a recuperação de 850 km de rodovias. 

Para este programa a componente ambiental foi apresentada como fator decisivo 

para a aprovação do contrato. A ênfase às questões ambientais foi evidente desde a fase 

de preparação do programa, e tendo encontrado o órgão rodoviário técnica e politicamente 

preparado para enfrentar as dificuldades de atendimento das componentes ambientais 

exigidas a nível internacional.  

Assim, com a incorporação destes programas no contrato com o BID, foi evidente a 

evolução dos procedimentos ambientais agora com efetiva verificação na fase de obras 

através da inspeção ambiental. A Gerência de Meio Ambiente apoiada pelo consórcio de 

consultoria PRIME/APPE responsável pelo gerenciamento do Programa BID IV, realizou os 

procedimentos de inspeção ao longo de todo o período do programa, aprimorando a 

metodologia de acompanhamento e documentação, e coordenou a execução de todos os 

programas ambientais previstos. 

Desde então, o DEINFRA mediante atuação da GEMAM, vem aplicando os 

princípios ambientais na elaboração de estudos, projetos e execução de obras, em 

consonância com as diretrizes e instruções ambientais 

A partir da execução do Programa BID IV (2002 a 2008), o DEINFRA implantou e 

consolidou os Procedimentos de Gestão Ambiental nas Obras Rodoviárias, inicialmente 

abrangendo apenas aquelas contempladas pelo Programa e posteriormente, a partir de 

2005, as obras realizadas com recursos próprios.  

Por se destacar na aplicação e desempenho dos procedimentos de gestão 

ambiental, o Prêmio Fritz Müller foi conferido pela FATMA ao DEINFRA por dois anos 

consecutivos (2006 e 2007). Este prêmio é concedido pela FATMA a empresas públicas ou 

privadas sediadas no Estado de Santa Catarina que se destacaram efetivamente através 

de contribuição para a preservação do Meio Ambiente.  

É de grande valia a implantação de uma Política Ambiental para o Setor Viário 

Rural, tendo em vista a vasta experiência do DEINFRA e os conseqüentes benefícios 

trazidos para com o meio ambiente. Em atendimento à realização do programa, elaborar-
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se-á um manual de procedimentos de gestão ambiental no sistema viário, tendo este como 

base, o Manual de Procedimentos Ambientais Rodoviários do DEINFRA (Documento este 

empregado pelo DEINFRA, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente, na Gestão 

Ambiental do Programa de Corredores Rodoviários financiados com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID). Neste novo Manual, além da obrigatoriedade 

de previsão para sua aplicabilidade nas obras e serviços a cargo da Executora no âmbito 

do Projeto SC Rural das SALVAGUARDAS DO BANCO, particularmente àquelas 

pertinentes ao tema “Reassentamento Involuntário”, deverão ser alvo de abordagem, no 

mínimo, os seguintes temas e tópicos: 

 

Conteúdo Proposto: Justificativa: 

1. Legislação Ambiental; 

Tendo em vista a complexidade da legislação ambiental, em seus vários 
componentes, tais como, licenciamento , proteção de florestas, de fauna,  
das águas, mineração, etc., é necessário um guia de legislações 
aplicáveis à vias rurais, que terá função de facilitar ao projetista, 
empreiteiro, enfim, aos atores do contexto do empreendimento, uma 
compreensão mínima dos aspectos legais envolvidos e da conformidade 
legal do empreendimento. 

2. Estudos de Impacto 
Ambiental; 

Trata do conteúdo necessário para, em função das exigências legais, 
avaliar e medir as dimensões dos efeitos ambientais, sejam de caráter 
positivos ou negativos, incorporando ao esforço de projeto o 
estabelecimento e caracterização das medidas de eliminação, mitigação 
ou compensação de impactos indesejáveis, seja na forma de 
recuperação de áreas degradadas, ou em ações ou dispositivos 
recomendáveis para a fase de obras. 

3. Responsabilidade 
Ambiental; 

Trata-se de um conteúdo para esclarecimento das responsabilidades 
institucionais ou técnicas, distribuídas segundo a natureza da atividade 
ou compartilhadas na direção da conservação ambiental para os atores 
envolvidos. Tais responsabilidades se aplicam às definições de medidas, 
sua adoção e fiscalização desde o licenciamento até o acompanhamento 
e documentação e mesmo da necessidade de intervenção. 

4. Procedimentos 
Ambientais nos Projetos 
de Empreendimentos 
Viários Rurais; 

Neste tópico serão abordados os procedimentos decorrentes da 
aplicação dos dispositivos legais, orientados pelos estudos ambientais 
que vão compor um conjunto de orientações a serem incorporados no 
projeto em função das características dos ambientes atingidos em termos 
de sua integridade ou vulnerabilidade, resultando em diretrizes 
ambientais a serem respeitadas na elaboração do projeto, como por 
exemplo: respeitar os limites e evitar interferências em unidades de 
conservação; reduzir ao máximo a necessidade de supressão vegetal; 
evitar interferências com ocupação lindeira; evitar conflitos com planos 
colocalizados; evitar intervir no regime hídrico dos cursos d’água 
atravessados. 

5. Procedimentos 
Ambientais em Obras e 
serviços de 
Empreendimentos 
Viários Rurais; 

A fase de obras inicia com o recebimento do licenciamento de instalação. 
A partir disto será necessário adotar um conjunto de procedimentos que 
envolvem desde o acompanhamento de documentos (licenças e 
autorizações) como a realização de estudos complementares e projetos 
específicos. Este capítulo trata destas ações de rotina, medidas de 
proteção ambiental e dispositivos de proteção ou controle, previstos ou 
não no projeto, que serão imprescindíveis para a execução das obras 
dentro dos parâmetros aceitáveis pela legislação ambiental. Além disto 
serão adicionadas recomendações específicas para a locação e 
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funcionamento das áreas de apoio das obras, tais como caminhos de 
serviço, caixas de empréstimo, bota-foras, jazidas e outras. 

6. Operação; 

Trata da etapa de operação que passa a acontecer durante o período em 
que a estrada encontra-se em tráfego, envolvendo a orientação e 
fiscalização através de ações e serviços de manutenção e conservação. 
Neste item serão incorporadas as recomendações ambientais destes 
serviços que abrangem, dentre outros, a limpeza, poda da cobertura 
vegetal na faixa de domínio, recuperação e substituição de dispositivos 
de sinalização e segurança, limpeza e substituição de elementos de 
drenagem e correção de defeitos. Por fim, as recomendações relativas à 
conservação da estrada, em especial a manutenção do funcionamento de 
drenagens e as de controle de processos erosivos.  

 

Uma vez definidas as ações, procedimentos e dispositivos, devidamente suportados 

e justificados pelos estudos ambientais, cabe ressaltar que a distribuição destas atividades 

seguirá uma lógica definida pela legislação que é peculiar às fases de projeto, que inicia 

com o recebimento da licença ambiental prévia, e de obra cujo marco será o recebimento 

da licença ambiental de instalação. Esta lógica geral está representada a seguir nos 

respectivos fluxogramas: 
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1) Fluxograma de elaboração de projeto e obtenção de licenciamento: 

FATMA

LAP

RAP

EIA

EASEstudo Preliminar

Solicitação Licenciamento

Complemento

Elaborar Projeto

Medidas Ambientais 

Incorporadas

Projeto Final

Obra

FATMA

LAI

SIM

SIM

NÃO

NÃO

 

 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

104 

 

Nota explicativa do Fluxograma de elaboração de Projeto 

Estudo Preliminar Lançamento da linha base do traçado a ser 
melhorado e definição de sua área de 
influência. 

Solicitação do Licenciamento Formalização de um processo de análise e 
emissão de licença. 

FATMA – LAP O órgão licenciador (FATMA ou Prefeitura) 
analisa os estudos e decide quanto a emissão 
do licenciamento prévio (LAP) 

Complemento O órgão licenciados, na hipótese de não emitir 
a licença, solicita algum complemento aos 
estudos. 

Projeto Final O projetista de posse das recomendações dos 
estudos e das condicionantes do 
licenciamento prévio (LAP), conclui o projeto 
incorporando as medidas recomendadas. 

FATMA – LAI O órgão licenciador (FATMA ou Prefeitura) 
analisa o Projeto Final, verifica as medidas 
incorporadas aos procedimentos de obras, e 
decide quanto ao licenciamento de instalação 
(LAI). 

Obras De posse da LAI e do Projeto Final 
procedimentos para início de obras, caso seja 
recusada a LAI, reformular projeto para 
adequação. 
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2) Fluxograma de execução de obra e acompanhamento ambiental: 

 

Licenças Ambientais

Áreas de Apoio

Ordem de Serviço

(PM)

Recebimento

LAI

Projeto

Final

Estudos e Projetos 

de Recuperação de 

Áreas Degradadas

Início da Obra

Fiscalização

Ambiental
Documentação PM

Conformidade

Ambiental

Medidas

Corretivas
NÃO

SIM

Andamento

Fim da Obra

SIM

NÃO
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Nota explicativa do Fluxograma de execução de obras 

Ordem de Serviço Autorização oficial para o início das obras 

Estudos e Projetos de Recuperação de Áreas 
Degradadas 

Antes do início físico das obras a empreiteira 
construtora ou a Prefeitura deve providenciar a 
regularização do canteiro de obra, com a 
obtenção dos respectivos licenciamentos ou 
autorizações para funcionamento de caixas de 
empréstimo, bota-foras, jazidas, canteiros, etc. 
ou mesmo para a obtenção de autorização de 
corte de vegetação, quando for o caso. 

Licenças Ambientais das áreas de apoio. Obtenção das respectivas autorizações ou 
licenças, permite dar início físico aos 
procedimentos construtivos de limpeza de 
terreno, construção de drenagens, 
terraplanagem, etc. 

Início das Obras Caso não seja necessário complementar 
estudos para a obtenção de licenças e 
autorizações a obra pode ser iniciada em sua 
plenitude. 

Conformidade Ambiental Decisão tomada periodicamente (mensal) no 
sentido da verificação da conformidade legal e 
ambiental da obra, havendo irregularidade ou 
descumprimento de exigências do licenciamento, 
devem ser exigidas medidas corretivas, para a 
sua regularização. 

Andamento Prosseguimento do processo construtivo diante 
da regularidade ambiental e legal da obra, 
devidamente documentada e atestada. 

Documentação Registros fotográficos e notas explicativas de 
procedimentos que atendem a demandas 
ambientais ou a exigência formais do 
licenciamento. 

Fim da Obra Conclusão dos trabalhos físicos deve ser 
documentada de forma a relatar os principais 
cuidados ambientais ocorridos e as 
recomendações para a fase de operação e 
manutenção da estrada. 

 

O Manual de Procedimentos Ambientais para o Setor Viário Rural terá como público 

alvo todos os atores no dos empreendimentos de melhoria para as estradas rurais, em 

especial os operadores técnicos e operários que trabalham continuamente na manutenção 

e melhoria de estradas nos municípios. Por esta razão o Manual deve ser produzido com 

uma linguagem bastante clara e de fácil entendimento, voltado para soluções práticas e 

muito bem ilustrado. Todos os procedimentos previstos devem ser simplificados ao máximo 

para, sem perder seu sentido ou utilidade final serem exeqüíveis para um grupo de trabalho 

reduzido, como aquele encontrado normalmente nas prefeituras municipais. 
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2. Licenciamento Ambiental 

Todos os projetos de engenharia realizados pela SIE no âmbito do programa em 

tela deverão ser contemplados com o devido tratamento ambiental que os tipos de serviços 

e obras preconizados em seu escopo requerem. Após sua finalização, deverão ser objeto 

de análise e aprovação por parte de Instituição Ambiental do Estado, pré-requisito à sua 

efetiva implantação em campo. 

No Estado de Santa Catarina, a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio 

Ambienta – FATMA é o órgão responsável por licenciar ou autorizar as atividades públicas 

ou privadas potencialmente causadoras de degradação ambiental resguardadas pela 

Resolução CONSEMA N° 003/2008, que ajusta a listagem das atividades aprovadas pela 

Resolução CONSEMA N° 001/2006, e indica o estudo ambiental competente para fins de 

licenciamento. 

A Lei Nº 14.675, de 13/04/2009, que Institui o Código Estadual do Meio Ambiente 

define através do seu Art. 36 “O licenciamento ordinário será efetuado por meio da emissão 

de Licença Ambiental Prévia - LAP, Licença Ambiental de Instalação - LAI e Licença 

Ambiental de Operação – LAO”. Em seu parágrafo terceiro autoriza a emissão de LAP com 

dispensa de LAI quando, para o licenciamento ambiental não seja exigido EIA, para o 

licenciamento ambiental seja exigido RAP, ou quando os pressupostos para emissão de 

LAI estejam presentes no processo de licenciamento. 

Segundo a Resolução N° 003/2008, para atividades de implantação viária são 

passíveis de Estudo Ambiental Simplificado – EAS, vias entre 1 e 30 km, sendo obrigatório 

o Estudo de Impacto Ambiental – EIA para vias com extensão a partir de 30 km. Para 

atividades de retificação e melhorias de rodovias, são passíveis de Relatório Ambiental 

Prévio – RAP, vias entre 3 e 30 km, sendo obrigatório o EAS para vias a partir de 30 km de 

extensão. 

Estando o município conveniado com a FATMA, compete a este o licenciamento 

ambiental para casos peculiares segundo a Resolução N° 004/2008, ou seja, para projetos 

de implantação viária de porte entre 1 e 30 km, e para projetos de retificação e melhoria 

viária entre 3 e 30 km de extensão. 

Nos casos de RAP e de EAS não será cobrada a compensação ambiental prevista 

na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
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O órgão ambiental licenciador poderá, por meio de despacho fundamentado em 

parecer técnico, exigir um estudo mais aprofundado sempre que aquele que restou 

apresentado apontar indícios de insuficiência. 

Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado, motivadamente, por 

entidade civil, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, haverá a realização de audiência 

pública, antes da emissão da Licença Ambiental Prévia. Nos demais casos o órgão 

licenciador poderá determinar ao empreendedor a realização de reuniões técnicas 

informativas. 

Para fins de emissão de licença ambiental de regularização (empreendimentos que 

já se encontram em operação) deverá o órgão ambiental exigir um Estudo de 

Conformidade Ambiental (ECA) compatível com o porte e complexidade da atividade ou 

empreendimento, compreendendo, no mínimo: diagnóstico atualizado do ambiente; 

avaliação dos impactos gerados pela implantação e operação da atividade ou 

empreendimento, incluindo os riscos; medidas de controle, mitigação, compensação e de 

readequação, se couber. 

O nível de abrangência dos estudos constituintes do ECA guardará relação de 

proporcionalidade com os estudos necessários para fins de licenciamento ambiental da 

atividade ou empreendimento no âmbito da Licença Ambiental Prévia, servindo como base 

para fins de realização do ECA, na medida de sua aplicabilidade ao caso concreto 

submetido ao licenciamento os roteiros do RAP e EAS e o roteiro previsto na Resolução 01 

de 1986 do CONAMA referente ao EIA.  

Os pedidos de autorização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais 

também necessitam de licenciamento. A instrução normativa da FATMA define os 

procedimentos e condições para sua obtenção. 

Esta legislação ambiental aplicável está em harmonia com a legislação federal 

concorrente, em especial a Resolução CONAMA N° 237/1997, que define o tipo de estudo 

ambiental adequado para cada empreendimento, onde além do EIA e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, são estabelecidos outros tipos de estudo. No 

âmbito desta legislação devem ser consideradas as jazidas de materiais para revestimento 

primário, ou materiais pétreos, assim como previsão de empréstimos de solos, que, em 

função de seu porte ou localização podem ser objeto de Licenciamento Ambiental. 
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Em nenhum caso os projetos de engenharia deverão prever correções de traçado 

que interfiram em áreas de direito de propriedade de produtores rurais ou outros de 

maneira que resultem em re-locações ou reassentamentos dos mesmos. Em linhas gerais, 

os traçados objetos de reabilitação de estradas deverão obedecer aos alinhamentos 

originais, salvo pequenas correções localizadas, desde que não prejudiquem todo e 

qualquer produtor rural lindeiro, e, em tais casos, se estritamente necessário, a cessão de 

uso de tais parcelas deverá ser previamente discutida e negociada entre a municipalidade 

e as famílias rurais envolvidas, sempre presentes representantes da SIE e do Projeto. 

As obras de reabilitação de estradas rurais depois de concluídas deverão sofrer 

avaliação ambiental com o propósito de aferição dos níveis de obediência e 

enquadramento dos serviços que foram realizados, em contraponto aos lineamentos 

ambientais preconizados nos Projetos de Engenharia e alvo de licenciamento por órgão 

Ambiental do Estado. Por força dos dispositivos legais a SIE executará obras de 

reabilitação preferencialmente com projetos de engenharia que tenham sido aprovados 

pelo competente órgão ambiental. 

 

 

 

Estudo Ambiental Especificação 

EIA /RIMA 
 
Estudo de Impactos Ambientais e 
respectivo Relatório de Impactos 
Ambientais. 

Estudo ambiental mais completo, nos termos da Resolução 
CONAMA nº 237, exigível diante do maior porte ou complexidade 
do empreendimento e pelos impactos avaliados, devidamente 
fundamentado em parecer técnico do órgão licenciador, de que 
se trata de atividade potencialmente causadora de significativo 
impacto ambiental. Neste caso a audiência pública será 
obrigatória, nos termos da Resolução n. 09/87 do CONAMA. 
Deve atender a um Termo de Referência aprovado pelo órgão 
licenciador e será disponibilizado para consulta pública em sua 
biblioteca e na sede dos municípios diretamente afetados. 

RAP 
Relatório Ambiental Prévio 

Elaborado e assinado por um ou mais profissional(is) legalmente 
habilitado(s), a depender das peculiaridades da atividade ou 
empreendimento e envolve necessariamente um diagnóstico e 
avaliação de impactos ambientais, além da proposição de 
medidas de controle, mitigação e compensatórias, se couberem, 
conforme roteiro anexo a Resolução CONSEMA 01/2006. 

EAS 
Estudo Ambiental Simplificado 

Elaborado por equipe multidisciplinar composta por profissionais 
legalmente habilitados, abordará a interação entre os elementos 
do meio físico, biológico e socioeconômico, buscando a 
elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do 
empreendimento. O EAS deverá possibilitar a avaliação dos 
impactos resultantes da implantação do empreendimento e a 
definição das medidas mitigadoras, de controle ambiental e 
compensatórias, se couberem, necessárias à sua viabilização 
ambiental, conforme roteiro anexo a Resolução CONSEMA 
01/2006. 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO ÚNICO 
LISTA DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Projeto: 

Entidade Proponente: 

Município:  Nº familias beneficiárias diretas:   

Regional: Microbacia: 

Unidade Fundiária: (  ) Unid. Conservação   (   )  Populaçoes tradicionais  (indicar se é TI, Quilombola, etc)    (   ) Posse  

(   ) Titulação individual   (   ) Outra: especificar__________________________________ 

Objetivo do projeto: 

Tipos de atividades propostas para financiamento: 

 

 

Memória para respostas: 1- SIM  2 – NÃO 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

2.1 A área onde será implantado a atividade localiza-se na Zona de Amortecimento de Unidade de 

Conservação do tipo Proteção Integral? ( ___ )    

Nome da UC:_______________________ 

Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA.  

2.2  A área onde será implantado a atividade localiza-se em UC de uso sustentável ? ( ___ )  

Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA. 

A UC tem plano de manejo?  ( ___ )  

Fazer contato com o Chefe/Gerente da UC. Verificar a compatibilidade com o plano de manejo. Se não houver plano de manejo, apresentar 

a proposta à aprecisaçao/validaçao do Comitê Gestor da UC ou ao órgão competente , conforme oritentaçao do órgao ambiental 

competente. Verificar se precisa autorizaçao do órgão competente. 

2.3 A área onde será implantado a atividade é considerada área de preservação permanente (APP) ou Reserva 

Legal (RL)? ( ___ )  

   * Se sim:    parcial (   )     total (   ) 

Em caso afirmativo, há necessidade de autorização da FATMA. A autorização para intervenções ou supressão em APP somente pode ser 

concedida nos termos previstos na Legislação Ambiental.   
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2.4 Existem ecossistemas aquáticos na área de influência da atividade (nascentes, lagos, represas, rios, 

córregos, etc.)? ( ___ )    Especificar:_____________________ 

* Se sim, qual é a situação atual do corpo d’água e da APP? 

Conservado (  )       medianamente conservado (   )        degradado (  ) 

Tipo de degradação: _________________________________________ 

 

2.5 A área da atividade é considerada prioritária para a conservação da biodiversidade segundo indicação no 

mapa de áreas prioritárias do MMA? ( ___ )  

Se sim, deverá ser  verificada  quais são as restrições e recomendaçoes de uso da área. 

2.8 Qual o uso do solo atual da área onde será implantado o projeto? 

(   )  Pastagem      (   )  Cultura anual    (   )  Cultura perene     (   )  Floresta plantada  (   )  Psicultura   (   )  Extrativismo 

(   )  Área abandonada ou capoeira  (   ) Área peri-urbana   (   )  Vegetação nativa    

Outros:_________________________________ 

2.9 Há compatibilidade do uso do solo com indicação de uso do Zoneamento Climático/Agroecológico/Risco? ( 

___ )  

Se houver incompatibilidade, discutir com a comunidade outra alternativa que seja compatível 

2.10 Existem informações sobre pragas e doenças agrícolas e plantas invasoras na área onde será implantado  

a atividade ou no seu entorno? (___)   Se sim, 

especificar____________________________________________ 

 

2.11 Existem informações sobre problemas de doenças transmitidas por espécies vetores como mosquitos, 

moscas, etc., na área da atividade?  ( ___ )    Se sim, 

especificar:______________________________________ 

 

 

3 – VEGETAÇÃO  

3.1 Há vegetação nativa no local de implantação da atividade ou em sua área de influência? ( ___ ) 

Se sim, descrever: _______________________ ____                                      

Tamanho da área (ha):_______________ 

3.2 Existem espécies da flora nativa ameaçadas de extinção na área de influência da atividade? ( ___ ) 

Se sim, especificar: ____________________________________________________ 

3.3 A atividade prevê a supressão (corte por qualquer meio) de vegetação? (___) 

Em caso afirmativo especificar:  

Capoeira rala: ____ha      Capoeira densa: _____ha   Capoeirão: ____ha       

3.4 A atividade prevê uso, coleta ou apanha de qualquer produto ou subproduto florestal? ( ___ )  

Se sim, especificar: _______________ 

Em caso afirmativo e se a área for considerada APP há necessidade de autorização da FATMA. A autorização para intervenções ou 
supressão em APP somente pode ser concedida nos termos previstos na Legislação Ambiental.   

3.5 A atividade prevê a introdução de espécies exóticas (terrestres e aquáticas) de interesse econômico que 
apresentam potencial de transformar-se em espécies invasoras?(___) 

Se sim, especificar as espécies e indicar métodos de manejo ___________________________________  
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Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA. 

 

3.6 A implantação da atividade terá influência na adequação das propriedades relacionado ao passivo 
ambiental (APP e reserva legal)? 

Sim  Favorecerá a adequação (    )                             Não    (     ) 

         Dificultará a adequação   (    ) Se for dificultar a adequaçao (exemplo, desmatamento de matar ciliar/APP), 

rediscutir o conceito e identificar outra alternativa.  

Em caso afirmativo de desmatamento da mata ciliar/APP há necessidade de autorização da FATMA. A autorização para intervenções ou 

supressão em APP somente pode ser concedida nos termos previstos na Legislação Ambiental.  

 Verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA. 

 

4 – FAUNA NATIVA 

4.1 Existem animais da fauna nativa ameaçada de extinção na área de influência da atividade?( ___ )  

Se sim, especificar: _______________ 

4.2. a atividade prevê uso, coleta ou apanha de qualquer produto ou subproduto da fauna nativa? ( ___ )  

Se sim, especificar:_______________ 

Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA. 

 

5 – SOLOS 

5.1 Existem evidências de erosão na área onde será implantada a atividade ou no seu entorno? (__) 

Se sim, especificar : 

5.2 A atividade poderá contribuir para o controle da perda de solo por erosão? ( ___ )  

5.3 A atividade proposta melhorará as condições químicas, físicas e biológicas das terras cultiváveis? ( ___ )  

5.4 A atividade proposta poderá gerar degradação de terras cultiváveis? ( ___ )  

 

6 – RECURSOS HÍDRICOS 

6.1 Existem outros usos da água na área de influência da atividade ou a jusante? ( abastecimento público, 
irrigação, dessedentação de animais, etc.)  ( ___ )      

  Se sim,qual?______________________________________________ 

 

6.2 Há disponibilidade de água na microbacia (nascente, rio, lago, etc.) para atender às necessidades do 
empreendimento durante todo o ano?    ( ___ )  

6.3 A atividade prevê a captação, derivações, lançamentos ou interceptação em curso d’água para qualquer 
finalidade?  (___) 

Se sim, especificar : 

Em caso afirmativo será necessário fazer o cadastramento como usuário de água e, quando couber, solicitar respectiva outorga na SDS.  
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7 – POLUIÇÃO E RESÍDUOS 

7.1 A atividade  prevê a geração resíduos sólidos, efluentes líquidos ou gases, resultantes de algum processo 
ou beneficiamento ou industrialização de qualquer matéria-prima? ( ___ )  

Em caso afirmativo, verificar se há necessidade de obtenção de licença da FATMA. 

 

8. OUTROS  

8.1 Verificar se atividade vai consumir, utilizar ou interferir em algum tipo de recurso ambiental não abrangido 
por esta lista de verificação. Em caso afirmativo, relacione estes recursos ambientais: 

 

8.2 Anexar fotos da área onde será implantado a atividade e do seu entorno  - Fotos com legenda. 

 

9. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTO 

9.1  Resumo dos impactos ambientais (benéficos e/ou adversos)  

Considerando as informações constantes das respostas dadas aos quesitos desta lista de verificação indique 
para cada um dos fatores listados abaixo a ocorrência de impactos potenciais, seu caráter (Positivo-P, 
Negativo-N, Indefinido-I), magnitude (Baixa-1, Média-2, Alta-3), importância (Não significativa-1, Moderada-2, 
Significativa-3), e duração (Curto prazo-1, Médio prazo-2, Longo prazo-3): 

Poluição do ar e mudanças climáticas Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Erosão e assoreamento Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Contaminação do solo Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Turbidez da água Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Contaminação da água Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Redução da vazão a jusante Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Redução de habitat Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Redução do banco de sementes e mudas Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

Disseminação de espécies exóticas Caráter (      ) Magnitude (      ) Importância (      ) Duração (      ) 

 

9.2 Medidas de controle indicadas (preventivas e/ou mitigadoras) 

    - A Tabela 8, contida no documento do AA, indica sugestões de medidas de controle (preventivas e/ou 
mitigadoras). Com base nas sugestões deste anexo e de outras ações identificadas entre a instituição executor 
e a comunidade, relacione abaixo as medidas de controle indicadas para a atividade (preventivas e/ou 
mitigadoras). 

Atividade  Impacto Ambiental 
(benéfico ou negativo) 

Medida Mitigadora ou Preventiva 

   

   

   

   
 

 

 



- Programa Estadual de Competitividade da Agricultura Familiar -  
- Santa Catarina Rural – Microbacias 3 – 

- Avaliação Ambiental - 

 

114 

 

10- RESPONSÁVEIS E RECOMENDAÇÕES 

10.1 Responsável pelo preenchimento (beneficiário, apoiado pelo profissional local da EPAGRI ou outra 
parceira local ou regional presente na área): 

Nome:                                                                      Assinatura:                                                    Data:  

10.2 Responsável pela revisão (Especialista Ambiental lotado/a na Gerencia Regional/Grupo de Salvaguardas 
Ambiental)Nome:                                                                      Assinatura:                                                    Data:  

10.3 Observações e recomendações: 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPOLOGIA DE ATIVIDADE  

 IMPLANTAÇÃO/MANEJO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

1. A atividade será desenvolvida em APP e/ou RL? (___) 
 

Em caso afirmativo, deverão ser consideradas as normas e procedimentos da legislação ambiental viegente relativos a 

restauração/recuperação e utilização da vegetação nestas áreas.  

 

AGRO-PROCESSAMENTO OU AGRO-INDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 

(POLPA DE FRUTAS, DOCES, ETC)  

1. A Unidade prevê o tratamento de resíduos sólidos e líquidos? (___). Se sim, especificar   
qual._____________. 

2. A atividade prevê plano de destinação adequada aos resíduos gerados? (___) 

 

CULTIVOS SUSTENTÁVEIS  (LAVOURA, ROÇADOS, SAF’S, ETC) 

1. Existe controle de pragas? (___) Se sim, especificar: convencional (   ), manejo integrado (   ) produção 
integrada, produção orgânica (    )  _____________________________ 

2. A atividade prevê o uso do fogo? (___) 
3. A atividade prevê o uso de fertilizantes e/ou agrotóxicos? (___) Se sim, especificar 

______________________________ 
 

 

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS  

1. A atividade prevê controle de pastoreio, das pastagens (rotação em piquetes) e/ou outros tipos de 
manejo? (___) 

2. A atividade prevê o uso de produtos para controle de sanidade animal (carrapaticida, vermífugos, etc) e 
destinação adequada dos recipientes vazios? 

 

VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS  

1. A atividade prevê o uso de agrotóxico? (___) 
2. Especificar a origem da água para irrigação:  

Em caso de uso de água deverão ser consideradas as normas e procedimentos relativos a captação, lançamento e derivação de água 

previstos na legislação vigente e autorização, quando couber, do órgão ambiental competente.  
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PRODUÇÃO DE ARTESANATO  

1. Utiliza semente nativa para confecção? (___) 

2. A obtenção da matéria prima inclui uma ação extrativista de recursos naturais? (___) 

 
Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA e a necessidade de autorização da 

FATMA. A autorização para intervenções ou supressão em APP somente pode ser concedida nos termos previstos na Legislação 

Ambiental.   

 

PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS  

1. Prevê a derruba da árvore para coleta do fruto, folha ou retirada de óleo? (___) 

2. Coleta 100% do produto? (___) 

 
Em caso afirmativo, verificar a lista de Atividades não apoiadas pelo Programa descrita no PGA e a necessidade de autorização da 

FATMA. A autorização para intervenções ou supressão em APP somente pode ser concedida nos termos previstos na Legislação 

Ambiental.   

 

HORTIFRUTIGRANJEIROS   

1. Prevê o tratamento dos dejetos dos animais para a aplicação no cultivo de hortaliças? (___) 

2. O local de instalação esta próximo a APP? (___) 
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ANEXO 3 – LISTA DE AGROTOXICOS CLASSE 1A E 1B* 
 
Especificações técnicas de produtos classificados como extremamente tóxico - 
Classe IA, segundo OMS. 

Nome Comum 
Nª de 

Registro 

Tipo 

químico(1) 

Estado 

físico(2) 

Uso 

principal(3) 
Valor LD50 

Aldicarb [ISO] 116-06-3 C S I,-S 0.93 

Brodifacoum [ISO] 56073-10-0 CO S R 0.3 

Bromadiolone [ISO] 28772-56-7 CO S R 1.12 

Bromethalin [ISO] 63333-35-7  S R 2 

Calcium cyanide [C] 592-01-8  S FM 39 

Captafol [ISO] 2425-06-1  S F 5000 

Chlorethoxyfos [ISO] 54593-83-8 OP L I 1.8 

Chlormephos [ISO] 24934-91-6 OP L I 7 

Chlorophacinone [ISO] 3691-35-8  S R 3.1 

Difenacoum [ISO] 56073-07-5 CO S R 1.8 

Difethialone [ISO] 104653-34-1  S R 0.56 

Diphacinone [ISO] 82-66-6  S R 2.3 

Disulfoton [ISO] 298-04-4 OP L I 2.6 

EPN 2104-64-5 OP S I 14 

Ethoprophos [ISO] 13194-48-4 OP L I,-S D26 

Flocoumafen 90035-08-8 CO S R 0.25 

Hexachlorobenzene [ISO] 118-74-1 OC S FST D10000 

Mercuric chloride [ISO] 7487-94-7 HG S F,-S 1 

Mevinphos [ISO] 26718-65-0 OP L I D4 

Parathion [ISO] 56-38-2 OP L I 13 

Parathion-methyl [ISO] 298-00-0 OP L I 14 

Phenylmercury acetate [ISO] 62-38-4 HG S FST 24 

Phorate [ISO] 298-02-2 OP L I 2 

Phosphamidon 13171-21-6 OP L I 7 

Sodium fluoroacetate [C] 62-74-8  S R 0.2 

Sulfotep [ISO] 3689-24-5 OP L I 5 

Tebupirimfos [ISO*] 96182-53-5 OP L I 1.3 

Terbufos [ISO] 13071-79-9 OP L I,-S c2 

Fonte: The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification. 
World Health Organization; 2004. 
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Especificações técnicas de produtos classificados como extremamente tóxico - 
Classe IB, segundo OMS. 

Nome Comum 
Nª de 

Registro 

Tipo 

químico(1) 

Estado 

físico(2) 

Uso 

principal(3) 
Valor LD50 

Acrolein [C] 107-02-8  L H 29 

Allyl alcohol [C] 107-18-6  L H 64 

Azinphos-ethyl [ISO] 2642-71-9 OP S I 12 

Azinphos-methyl [ISO] 86-50-0 OP S I 16 

Blasticidin-S 2079-00-7  S F 16 

Butocarboxim [ISO] 34681-10-2 C L I 158 

Butoxycarboxim [ISO] 34681-23-7 C L I D288 

Cadusafos [ISO] 95465-99-9 OP L I 37 

Calcium arsenate [C] 7778-44-1 AS S I 20 

Carbofuran [ISO] 1563-66-2 C S I 8 

Chlorfenvinphos [ISO] 470-90-6 OP L I 31 

3-Chloro-1,2-propanediol [C] 96-24-2  L R 112 

Coumaphos [ISO] 56-72-4 OP S AC,MT 7.1 

Coumatetralyl [ISO] 5836-29-3 CO S R 16 

Zeta-cypermethrin [ISO] 52315-07-8 PY L I c86 

Demeton-S-methyl [ISO] 919-86-8 OP L I 40 

Dichlorvos [ISO] 62-73-7 OP L I 56 

Dicrotophos [ISO] 141-66-2 OP L I 22 

Dinoterb [ISO] 1420-07-1 NP S H 25 

DNOC [ISO] 534-52-1 NP S I,-S, H 25 

Edifenphos [ISO] 17109-49-8 OP L F 150 

Ethiofencarb [ISO] 29973-13-5 C L I 200 

Famphur 52-85-7 OP S I 48 

Fenamiphos [ISO] 22224-92-6 OP S N 15 

Flucythrinate [ISO] 70124-77-5 PY L I c67 

Fluoroacetamide [C] 640-19-7  S R 13 

Formetanate [ISO] 22259-30-9 C S AC 21 

Furathiocarb 65907-30-4 C L I,-S 42 

Heptenophos [ISO] 23560-59-0 OP L I 96 

Isoxathion [ISO] 18854-04-8 OP L I 112 
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Especificações técnicas de produtos classificados como extremamente tóxico - 
Classe IB, segundo OMS (continuação). 

Nome Comum 
Nª de 

Registro 

Tipo 

químico(1) 

Estado 

físico(2) 

Uso 

principal(3) 
Valor LD50 

Lead arsenate [C]  7784-40-9 AS S L c10 

Mecarbam [ISO]  2595-54-2 OP O I 36 

Mercuric oxide [ISO]  21908-53-2 HG S O 18 

Methamidophos [ISO]  10265-92-6 OP S I 30 

Methidathion [ISO]  950-37-8 OP L I 25 

Methiocarb [ISO]  2032-65-7 C S I 20 

Methomyl [ISO]  16752-77-5 C S I 17 

Monocrotophos [ISO]  6923-22-4 OP S I 14 

Nicotine [ISO]  54-11-5  L  D50 

Omethoate [ISO]  1113-02-6 OP L I 50 

Oxamyl [ISO]  23135-22-0 C S I 6 

Oxydemeton-methyl [ISO]  301-12-2 OP L I 65 

Paris green [C]  12002-03-8 AS S L 22 

Pentachlorophenol [ISO]  87-86-5  S I, F, H D80 

Propetamphos [ISO]  31218-83-4 OP L I 106 

Sodium arsenite [C]  7784-46-5 AS S R 10 

Sodium cyanide [C]  143-33-9  S R 6 

Strychnine [C]  57-24-9  S R 16 

Tefluthrin  79538-32-2 PY S I,-S c22 

Thallium sulfate [C]  7446-18-6  S R 11 

Thiofanox [ISO]  39196-18-4 C S I,-S 8 

Thiometon [ISO]  640-15-3 OP O I 120 

Triazophos [ISO]  24017-47-8 OP L I 82 

Vamidothion [ISO]  2275-23-2 OP L I 103 

Warfarin [ISO]  81-81-2 CO S R 10 

Zinc phosphide [C]  1314-84-7  S R 45 

 

OBs: 
1) AS= Arsênico; C= Carbamate; CO= Coumarin, HG= Mercurial; NP= Nitrofenol; OP= 
Organofosforados, PY= Piretroide e, OC= Organoclorado 
2) S= sólido; L= liquido; O= óleo 
3) AC= acaricida; FM= fumegante; F= fungicida (outro sem ser para tratamento de sementes); 
FST= fungicida (para tratamento de sementes); H= herbicidas; I= inseticida; L= larvicida; MT= 
miticida; N= nematicida; O= outros usos para patógenos de plantas; R= rodenticida;  -S= 
aplicado no solo, não usado com herbicidas ou reguladores de crescimento de plantas. 

 


