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RESUMO 

 

O ambiente natural nas cidades e fora delas, tem sido pesquisado em muitos 

países sob os mais diversos aspectos. Busca-se pessoal qualificado, procedimentos 

aliados à tecnologia que levem em conta, a diversidade de aspectos como conservação, 

proteção, economia, tecnologia e inovação. As pesquisas respondem a alguns anseios e 

necessidades, restando saber se os resultados gerados por tais pesquisas seriam 

apropriados pela sociedade, passando assim a ter utilidade e justificativa para o uso do 

dinheiro público, e se quando apropriados pela comunidade, gerariam qualidade 

ambiental?  Se assim fosse, a comunidade leiga estaria sendo levada a desfrutar de uma 

melhor forma de viver respeitando e garantindo o direito à vida, conforme determina a 

Constituição Federal de 1988. Nessa pesquisa foi feito o retrato da pesquisa científica 

ambiental no Estado de Santa Catarina, avaliando quantidade de propostas referentes à 

ambiente, com conteúdo científico e tecnológico, recebidas e fomentadas pela Fundação 

de Amparo a Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC, e se o 

montante de fomento concedido pôde contribuir para ampliar a percepção ambiental e 

interferir no numero de produções técnicas. O universo amostral ativo foi delimitado e 

considerou os projetos, no período de 2005 a 2010, ligados à área ambiental, cujas  

metas foram o uso e a gestão de sistemas naturais.. Verificado também se os 

fomenentos destinados à pesquisa ambiental atenderam à necessidade de 

sustentabilidade, ou se necessitamos de outras medidas e procedimentos para induzir e 

ampliar os benefícios e impactos positivos na área ambiental. Foram revisitadas as 

Políticas Ambientais Nacional e Estadual, a Constituição Federal e a Lei de Inovação, 

buscando o nexo das ações estaduais referentes à ambiente natural, dentro da proposta 

inicial. Essa informação mostrou falhas na articulação entre os diversos setores que 
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praticam a gestão ambiental. Percebeu-se um aumento no volume de fomento, saindo da 

concentração em algumas instituições, sem, no entanto, haver adequada apropriação dos 

resultados pela sociedade, com um impacto positivo de baixa relevância social, política 

e institucional. Tais resultados não esgotaramm as discussões conceituais, nem 

abdicaram da interdisciplinaridade. Devemos olhar para as ciências anunciadas nas 

Políticas Ambientais, com mais atenção e executando as ações nela contidas, caso 

contrário, continuaremos a dissolver o capital público, fomentando pesquisas ambientais 

repetidas e sem a ênfase regional necessária.  

          
Palavras chave: Políticas ambientais, Fomento à pesquisa ambiental, Direito e meio 
ambiente, Direito à sustentabilidade ambiental 
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ABSTRACT 

 

The natural environment in cities and elsewhere, has been researched in many 

countries under different aspects. We seek to qualified personnel, procedures coupled 

with technology that takes into account the diversity of aspects such as conservation, 

protection, economics, technology and innovation. Polls respond to some needs and 

wants, the question remains whether the results generated by such research would be 

appropriate by society, and thus to have utility and justification for the use of public 

money, and when appropriate by the community, generate environmental quality? In a 

positive case, the lay community was being taken to enjoy a better way to live, 

respecting and guaranteeing the right to life, as determined by the 1988 Constitution.  

This study carried out a survey on the current scientific scenario of environmental 

research in the State of Santa Catarina. For this, it was necessary to evaluate the number 

of proposals relating to the environment, with scientific and technological content, 

received and fostered by the FAPESC (Research and Innovation Support Foundation of 

the State of Santa Catarina), and whether the amount given in support could contribute 

The natural environment in cities and elsewhere, has been researched in many countries 

under different aspects. We seek to qualified personnel, procedures coupled with 

technology that takes into account the diversity of aspects such as conservation, 

protection, economics, technology and innovation. Polls respond to some needs and 

wants, the question remains whether the results generated by such research would be 

appropriate by society, and thus to have utility and justification for the use of public 

money, and when appropriate by the community, generate environmental quality? 
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 In a positive case, the lay community was being taken to enjoy a better way to 

live, respecting and guaranteeing the right to life, as determined by the 1988 

Constitution.   

This study carried out a survey on the current scientific scenario of 

environmental research in the State of Santa Catarina. For this, it was necessary to 

evaluate the number of proposals relating to the environment, with scientific and 

technological content, received and fostered by the FAPESC (Research and Innovation 

Support Foundation of the State of Santa Catarina), and whether the amount given in 

support could contribute to widening environmental awareness and promoting a higher 

volume of technical productions. 

Thus, the sampling universe was defined, considered projects in the period 2005 

to 2010, linked to the environment, the proposals of which were aimed at the use and 

management of natural systems, through the analysis of data from the FAPESC, 

promoter of scientific research.  Checking whether that support is given to 

environmental research intended for environmental research met the criteria of 

sustainability, or whether it is necessary to include other measures and procedures to 

induce that have a positive impact on the environment area.            

It examines the National Environmental Policy and the State Environmental 

Policy, the Federal Constitution and the Innovation Act, seeking to establish the causal 

nexus of state actions regarding the natural environment, within the initial proposal.  

The result was outlined in the sense of showing that there is a severe failure in 

the relations with the various sectors that engage in environmental management.   

We found an increase in the volume of the promotion, leaving the concentration 

in some institutions, without, however, be adequate appropriation of results by the 
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company with a positive impact of low social relevance, political and institutional. We 

should look at science in environmental policies announced, with more attention and 

performing the actions contained in it, otherwise we will continue to dissolve the public 

capital, promoting environmental research and repeated without the necessary regional 

emphasis. 

 
Key words: Environmental Policies, Promotion of environmental research, Law and the 
environment, Law on environmental sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Estado de Santa Catarina e no Brasil, a gestão ambiental adotada e o modelo 

econômico estão desconectados. A Constituição Federal (CF/88) trouxe avanços e 

grandes desafios para um território de muitas diferenças. A política ambiental sendo 

política pública precisa ser implementada através de diversos mecanismos e por 

diferentes pessoas e instituições. Trata-se de um modelo de administração de recursos 

naturais usado pelos governantes para determinar a forma como se dará a relação das 

pessoas com o ambiente natural e seus recursos.  

O Brasil com sua legislação e políticas ambientais avançadas podem colher bons 

frutos de bem gerir o meio.  Porém o grande desafio para os próximos anos é proteger e 

usar a biodiversidade de forma a não exaurir os recursos e obter uma nova forma de 

economia pondo em prática a Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, as 

Agendas 21, os Protocolos e a proposta do Comitê Mundial sobre Meio Ambiente da 

Organização das Nações Unidas (ONU), vez que somos signatários desta, e administrar 

o dinheiro público na forma de fomentos diversos para atingir um desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais em harmonia com os processos produtivos e 

econômicos. 

 As decisões de planejamento e gestão pública tem se mostrado “politicamente 

corretas”, mas na ausência de dados quantitativos, decisões são tomadas sem 

embasamento científico, mas cheias de promessas eleitoreiras. Sem informações 

confiáveis, que permitam um bom balizamento das decisões, não há como se ter uma 

boa política ambiental no país. 

 



 17

De acordo com Silva (2001), a política ambiental existe para: 1) preservar e 

conservar recursos naturais e reduzir consumo, 2) desenvolver tecnologias para 

melhorar ou minimizar ações danosas do passado, induzidas prioritariamente pelo setor 

da Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolver mecanismos de solução ou mitigação 

de problemas ambientais, 3) propiciar melhor articulação entre os envolvidos nas 

pesquisas, órgãos de gestão ambiental e administração pública referente a 

direcionamento de fomento, 4) envolver a sociedade através da informação correta 

difundida e da participação obrigatória nos processos de definição de aplicação dos 

recursos econômicos direcionados à pesquisa ambiental. 

Como política que é, tivemos muitos e inegáveis avanços, porém, mesmo com 

toda a tecnologia e a ciência a nosso favor, ainda não conseguimos coabitar 

harmoniosamente o mesmo planeta com outras espécies. Há uma carência no 

desenvolvimento de tecnologias ambientais. As fomentadoras devem induzir/conduzir 

pesquisas aumentando as inovações referentes a produtos que permitam o uso de 

recursos naturais “mantendo o equilíbrio com a natureza, aumentando os benefícios 

sociais que esta convivência harmônica poderá proporcionar”, (Meyer, 2000).  

A Política Ambiental Brasileira (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Art. 4, 

incisos IV, V e VI) refere-se  a priorização de  pesquisas científicas que possam resolver 

os principais problemas ambientais brasileiros, referentes a: poluição hídrica, 

desflorestamento, questões referentes aos resíduos sólidos, poluição atmosférica, 

produção de alimentos altamente impactante e obsolescência programada. A Política 

Ambiental Catarinense versa sobre o mesmo assunto, regulando questões estaduais em 

um nível que se aproxima da Política Nacional, mas deixa a desejar nos detalhes que lhe 

conferem regionalismo, pois não conduz com seriedade o tratamento dispensado ao 

ambiente natural. Isto se evidencia nos principais problemas ambientais que são: o uso 
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irracional da água, agronegócio que descuida dos resíduos gerados, uso inadequado do 

solo (impermeabilização e desflorestamento) com suas conseqüências danosas, resíduos 

sólidos sem destinação adequada, mau parcelamento do solo, e problemas sérios de 

mobilidade urbana (Gioda, 2007). O planejamento estratégico deveria buscar soluções 

levando em conta a gestão de tempo, de dinheiro, de recursos humanos, de pesquisas 

ambientais e de inserção da sociedade nesta ação.  

De uma forma geral, a pesquisa, encontra óbices de natureza material 

(características inerentes ao meio físico) e de natureza institucional. Além disso, carece 

de divulgação da mesma forma que os produtos ecológicos têm sido vendidos, 

induzindo a um pensamento recorrente de que há uma forma mágica de se resolverem 

os problemas ambientais, segundo Drummond (2000). Tais situações levam o público 

leigo a aderir a idéias ambientais lançadas como produtos de mercado, resultando em 

confusões e não soluções ambientais. Os pesquisadores se deparam com variáveis 

diversas, com tempo e recursos escassos para uma demanda crescente. Logo, determinar 

as prioridades em termos de pesquisa cientifica ambiental deveria fazer parte dos 

projetos governamentais. Observa-se que há formas protelatórias de não execução das 

pesquisas necessárias ou da execução dos resultados; há burocratização em escala que 

varia da perda de tempo até a forma equivocada de fomento e incentivo a pesquisa 

ambiental. Não existem informações e nem se conhece o volume de pesquisa na área 

ambiental nem seu contexto, ou sua produção. 

Tostes (2000) reconhece o crescimento da pesquisa cientifica ambiental e os 

frutos gerados pelos trabalhos de equipes muito boas, que caracterizam o avanço 

alcançado. As constantes mudanças no cenário da economia mundial “exigem pesquisas 

e continua aquisição de vantagens competitivas, alçadas a questão estratégica, 

alcançadas pela pesquisa e inovação de processos e técnicas” (Canedo & Freitas,2006). 
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Segundo Simon Schwartzman (1991) a ciência da forma como é conhecida 

“começou a estabelecer-se no século XIX, na França”.  No Brasil, segundo Vergara, 

2004 e Fávero 2006, o ensino era tradicional e deficiente nas ciências exatas, 

ambientalismo e naturalismo, que “eram estudados unicamente a fim de entender o 

sistema da forma como se encontrava. (Mendonça, 2000). Não havia qualquer impulso 

ou pesquisa referente a conservação ou preservação nessa época de formação da 

comunidade científica”.  

 As pesquisas e a ciência no Brasil foram impulsionadas pelas relações 

econômicas que o Brasil passou a ter com a Europa, baseadas no positivismo que foi 

rapidamente incorporado pelo setor acadêmico e posteriormente pela sociedade, a ponto 

de até hoje estampar a Bandeira Brasileira com o dizer: Ordem e Progresso. Mais tarde 

a Escola de Frankfurt criticou duramente o Contismo, introduzindo conceitos da 

sociologia e filosofia marxista. Nos anos 20 e 30, quando a América do Norte e a 

Europa se reerguiam da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vivia o auge da expansão da 

ciência em São Paulo e Rio de Janeiro (alavancada pelo desenvolvimento da economia) 

com uma comunidade científica respeitada e em crescimento. As pesquisas cientificas 

ambientais passaram a desenvolver-se melhor a partir de 1970, pois  no Brasil, vivia-se 

o início da fase do”Milagre Econômico” enquanto o  mundo vivia no auge da Guerra 

Fria. Em junho de 1972 destaca-se a Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, 

que contou com a presença de 113 países e mais de 400 instituições governamentais e 

não governamentais. Ali realizou-se a primeira grande reunião para discutir-se sobre o 

ambiente planetário, e que é considerada como marco ambiental.  Em  total contradição 

com o próprio princípio e objetivo da conferência, os países em desenvolvimento(Brasil 

incluso), na época consideravam que a conquista do desenvolvimento econômico era 

uma meta tão prioritária quanto a preservação do meio ambiente. 
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Nesse sentido, o Brasil liderou o bloco de países que resistiram a proposta pró-ambiente  

e  na Conferência de Estocolmo foi tristemente exemplar, ao declarar que o país abria as 

suas portas para a instalação das indústrias poluidoras que tanto incomodavam a 

população dos países do Norte. Deixava clara a idéia de que o Brasil preferia promover 

o crescimento econômico a qualquer custo a se dedicar a políticas ambientais, resistindo 

e negando reconhecimento à importância da problemática ambiental (sob o argumento 

de que a principal poluição era a miséria) e da explosão demográfica. Na época o Brasil 

estava sob o governo milita. “A visão mais integradora da população e dos 

pesquisadores, só foi incluída como ação necessária e importante para todo o meio 

ambiente, a partir dos anos 90.” (Henrique, 2005).  

Esse aparente dilema entre desenvolver pesquisas e produtos e preservar o 

ambiente, Guattari, (2004) chama de “crise ambiental civilizatória, onde a economia dá-

se através da devastação ambiental o que também esgota a humanidade.” Se olharmos o 

modo de produção que vem sendo utilizado desde a Revolução Industrial(que alavancou 

a acumulação de capital priorizando o lucro de poucos) constataremos que a adoção do 

capitalismo incentivou o crescimento econômico sem fim, enquanto aprofundou 

diferenças significativas de renda e riqueza e explorou, desgastou e alterou, impactando 

negativamente o ambiente natural. 

Pesquisas anteriores na área da pesquisa ambiental geral legaram como resultado 

“textos que demonstram técnicas de manejo dos conhecimentos advindos de pesquisas 

científicas, que possibilitam promover ações que resultam na sustentabilidade de todas 

as espécies e ecossistemas” (Guimarães, 2001). É necessário “conciliar atividades 

produtivas necessárias à sobrevivência de humanos e não humanos, e de recursos 

naturais, com as formas de pesquisa e de crescimento científico” (Canotilho 2003).  

Logo, a intenção do legislador, mesmo sem profundos conhecimentos em ecologia ou 
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outras ciências naturais, foi termos um “Ambiente sem dano e sem oferecer risco à 

vida” (Leite, 2000), também inserido na Constituição Federal (CF) de 1988 os Art. 20 e 

225 § 1˚, inciso I dando garantia à sadia qualidade de vida, incumbindo ao poder 

público em todas as suas manifestações, a execução. 

Este “Estado ambiental onde se produz bens e ao mesmo tempo se conserve o 

ambiente equilibrado como parte integrante dos Direitos Fundamentais, além de ser 

dever de estado, com a CF/88, passou a ser dever da coletividade, pela apropriação dos 

resultados de pesquisas na área.” Pureza (1997, p.8-9) (grifo nosso) 

Esse é o Princípio da Prevenção inserido na Constituição Federal (CF),  onde a 

titularidade não é de gênero nem de espécie (só humanos), mas de todos exige que o 

poder público seja garantidor de incolumidade do bem jurídico (Silva, 2002 ).  

Eddis Milaré (2005) defende que essa é uma questão de vida ou morte, não 

apenas de animais e plantas, mas do próprio homem, pois o “ser humano é o único ser 

que destrói a si mesmo quando degrada o meio em que vive”. 

Precisamos passar a ter atitude biocentrista/solidária e integracionista para nos 

vermos inseridos no ambiente a sua volta (Odum, 1997; Araújo e Silveira, 2003). A 

nossa capacidade de perceber o meio em que vivemos só é desenvolvida pela educação 

ambiental. Só assim mudaremos a postura perante o meio (Jordana, 1992; Aguiar, 1994; 

Carvalho, 2001). 

O fomento à pesquisa cientifica ambiental vem aumentado nos últimos anos. A 

produção de tecnologias limpas visa o consumo ambientalmente responsável (exemplo: 

ecodesign/design sustentável). Pelo total de projetos ambientais propostos, buscou-se 

identificar se há preocupação do órgão fomentador com a questão ambiental e com os 

resultados que as pesquisas fomentadas trazem para o ambiente. Os fomentos a tais 
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projetos também provêm de capital público, e também precisam considerar as 

exigências do meio ambiente, não só as administrativas e financeiras.  

A usual sugestão de priorização da economia, raramente levando em conta os 

sistemas ecológicos conforme Santos (2001), é fator determinante na degradação 

ambiental. Morin (2002) afirma que “os pesquisadores desenvolveram conhecimentos 

separados conduzindo as pesquisas de forma fragmentada do todo”, chamando atenção 

para a forma multidisciplinar, e não interdisciplinar como seria ideal. Pesquisas isoladas 

são importantes, mas sozinhas são capazes de responder a apenas uma parte dos anseios 

e necessidades. 

A cultura da pesquisa científica ambiental que vem sendo desenvolvida em 

Santa Catarina mostra que, se direciona uma fatia pequena do orçamento total para as 

ações específicas de meio ambiente, o que causa um baixo status político institucional e 

muitos conflitos. Em consulta direta, foi apontado o valor de R$ 240 milhões1 gastos 

pela FAPESC em todas as linhas de fomento e administração até 2010. Desse valor, 

32,75% destinaram-se à Rede de Ciência e Tecnologia. Para as demais pesquisas, 

dificilmente os aportes financeiros chegam a 8% deste valor. Há muitas pesquisas a 

fazer e poucos recursos para uma demanda crescente. O capital aportado nas pesquisas 

poderia ser maior se empresas e instituições de ensino superior se articulassem 

adequadamente como já vem sendo praticado no sudeste brasileiro, a exemplo da 

Universidade de São Paulo em convênio com a IBM (Revista FAPESP, Edição 175, 

setembro 2010). Com isso, envolvem profissionais e colocam no mercado boas 

alternativas de curto e médio prazo com capacidade para melhorar o ambiente. Poucas 

empresas pesquisam produtos direcionados ao meio ambiente e muitas vezes para 

atender uma demanda específica. 
                                                

1-Valores fornecidos pelo Departamento de Planejamento da FAPESC /10 
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Algumas IES (Instituições de Ensino Superior) mantêm bancos de dados 

atualizados, pois os alimentam diretamente com suas pesquisas e resultados, mas não 

socializam e nem trocam informações entre si, o que leva a fazerem pesquisas repetidas. 

A divulgação dos resultados mostra que o mercado e a mídia distorcem informações e 

omitem importantes dados que poderiam contribuir para uma melhor interrelação entre 

os envolvidos na gestão ambiental e a sociedade. Com isso transforma o ambiente 

natural e os ecossistemas em objetos consumíveis direcionados a um público que não se 

importa em gastar, ou tem alto poder aquisitivo e status para consumir bens públicos 

escassos, que passaram a ser denominados raros e bem por isto, disponíveis para uma 

minoria, numa sociopatia relevante. O meio ambiente é público e não se pode 

“coisificar” atribuindo valor, por exemplo, à quantia de ar que cada um de nós respira.  

A pesquisa mostrou que muitos ainda entendem ser menos dispendioso consertar 

do que prevenir problemas ambientais, movimentando setores do comércio de serviços 

e de poucos produtos ambientais, estando na contramão dos princípios do direito 

ambiental. Há uma tendência é de que se adotem preventivas, mas não foi possível 

detectar qualquer intenção no sentido de adesão a práticas mais saudáveis, salvo se 

houver leis específicas que os obrigue a investir em infraestrutura de adequação. Raras 

instituições investem em recursos naturais e muitas não conhecem forma de capital 

intangível nem de inativos ambientais. Desconhecem formas de se enquadrarem, 

assegura Denardim (2007). 

Foi necessário avaliar se os projetos ambientais desenvolvidos se inserem nas 

diretrizes da política ambiental de Santa Catarina, validadas pela legislação vigente. Foi 

possível perceber que as decisões de gabinete, sem articulação de pesquisadores, geram 

conflitos. O direto ambiental, com seus instrumentos, permite uma ação institucional 

conjunta para uma gestão ambiental eficaz. comunicação.  
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A produção científica gera conhecimentos e, em última instância, poder: poder 

fazer mais, ou limitar as ações referentes ao ambiente. Com tantos atores, natural que 

exista disputa de poder. 

Os pesquisadores repelem essa relação com o Estado, mas ela existe e é 

estrutural, pois só há antagonismos entre Estado e comunidade científica quando o 

assunto é o fomento à pesquisa. E o peso dessa relação tem papel chave na definição de 

quem participa de pesquisas e quem não participa. Faltam acordos e convênios para que 

ocorra a cooperação técnica e administrativa de proteção ambiental, unindo esforços 

entre o estado e a sociedade. 

Os Gestores e Governos devem induzir às mudanças necessárias, fomentando 

pesquisas ambientais, descentralizado a gestão ambiental, saindo assim da visão 

patrimonialista. 

Frente ao exposto acima, o tema do presente trabalho surgiu da falta de 

informações referentes a pesquisa ambiental no Brasil, por regiões, para fundamentar 

relatórios técnicos nas liberações de fomento em Santa Catarina. Buscou-se analisar 

especificamente as pesquisas fomentadas pela FAPESC, referentes a meio ambiente e 

seus recursos naturais, no universo amostral de 2005 a 2010.  

As fundações de apoio à pesquisa estaduais (FAPs) são de fundamental 

importância para o desenvolvimento regional de pesquisas, tendo uma atuação mais 

regionalizada do que órgãos como o CNPq ou CAPES. Existem grandes diferenças 

entre as FAPs e se compararmos os projetos apoiados pela FAPESC, com os projetos 

apoiados pela FAPESP, observa-se uma diferença abissal. A FAPESP é uma das 

principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Na área 

ambiental financia o programa BIOTA, que tem por objetivo inventariar e caracterizar a 

biodiversidade do Estado de São Paulo. Em Santa Catarina não temos um projeto dessa 
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envergadura, muito embora fosse importante e se enquadrasse nas diretrizes das 

Políticas Ambientais. Apesar de haver a previsão legal da existência de bancos de dados 

sobre as pesquisas ambientais, tal banco ainda não existe em Santa Catarina. A busca de 

informações para esse trabalho mostrou que há uma brecha no sistema de dados 

ambientais do Estado, com dados esparsos, distribuídos pelas repartições públicas e 

alguns bancos de dados específicos em Instituições privadas. A organização dos dados 

oriundos das pesquisas ambientais é de suma importância para que as diretrizes de 

fomento à pesquisa no estado possam se harmonizar com a política ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar o panorama atual da pesquisa científica na área ambiental em Santa 

Catarina, através dos projetos financiados pela FAPESC no período de 2005 a 2010, 

bem como a articulação entre órgãos de gestão para o atendimento da Política 

Ambiental e das normas de direito ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

A) Identificar a prioridade das pesquisas ambientais em Santa Catarina levando 

em conta as diretrizes das Políticas Ambientais Nacional e Estadual 

B) Levantar os projetos de pesquisa dirigidos à área ambiental em Santa 

Catarina seus números, valores de apoio, local de desenvolvimento da pesquisa, áreas 

de pesquisa; 

C) Analisar geoespacialmente o desenvolvimento de projetos ambientais 

(municípios que receberam recursos, locais de desenvolvimento da pesquisa, 

instituições pesquisadoras). 
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3. MÉTODOS 

3.1 – Fonte e Coleta de Dados 

Este trabalho foi elaborado com base nos dados coletados junto a  Fundação de 

Amparo à Pesquisa Cientifica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC), 

sediada em Florianópolis (Erro! Fonte de referência não encontrada.), com 

autorização expressa da mesma (Anexo X) Foram coletados dados sobre  projetos em 

todas as áreas referentes ao meio ambiente e recursos naturais fomentados e apoiados 

por essa Fundação, limitando-se aos anos de 2005 a 2010. 

 

 

                                  Figura 1. Vista Frontal FAPESC. Fonte: Arquivo pessoal e arquivo FAPESC 

 

Para o levantamento dos dados foram lidas e compiladas as informações dos 

relatórios técnicos finais dos projetos (Erro! Fonte de referência não encontrada. e 

Figura 2) dentro do período amostral  2005 a 2010, na área ambiental, nas 4 linhas de 

fomento da instituição (FAPESC,2010):  

• Produção bibliográfica, produção técnica e tecnológica, produção 

artística cultural, inserção social e fomento institucional; 



 28

• Formação de recursos humanos voltados a incentivar a pesquisa 

cientifica no ensino básico e médio, técnico profissionalizante, pós-

graduação, grupos de pesquisa e redes de pesquisa. 

• Inovação com criação de empregos, ambientes empreendedores e 

inovadores, processos e produtos com seus resultados econômicos 

• Difusão em feiras, eventos, fomento editorial, divulgação, socialização e 

produção intelectual com apoio destinado às modalidades de demanda 

induzida (CP) e demanda espontânea (balcão) sendo que na demanda 

induzida são consideradas apenas áreas prioritárias estabelecidas na 

política de C&T do Estado. 

 
Figura 2. Vista parcial arquivo morto FAPESC. Fonte: Arquivo pessoal 
 

Levaram-se em conta somente projetos específicos da área ambiental, aprovados 

para fomento nas diversas linhas de fomento, onde participassem pessoas físicas e/ou 

pessoas jurídicas, grupos de pesquisa e concessão de bolsas no Estado de Santa 

Catarina.  

Foram selecionados projetos em andamento e projetos já encerrados, dentro da 

área ambiental, de todas as regiões no Estado; de todas as Instituições de pesquisa, e que 

tivessem o cunho ambiental. Para fazer tal seleção buscou-se primeiramente, todos os 

projetos apoiados pela FAPESC dentro do período amostral. Filtrou-se  por grande área 
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do conhecimento e posteriormente por  áreas do conhecimento que estavam diretamente 

ligadas a ambiente e recursos naturais. Foram descartados os  projetos referentes à 

produção de alimentos, produção e reprodução de animais, averiguações de índices de 

produtividade, melhoria genética, saúde animal. No caso de serem detectados projetos 

repetidos, só foram cadastrados dados de uma das ocorrências.  

Além das consultas aos bancos de dados e relatórios finais foram feitas consultas 

diretas aos coordenadores de projetos dentro da FAPESC, tendo em vista as alterações 

que o projeto pode receber ao longo de seu desenvolvimento e as planilhas individuais 

elaboradas para acompanhamento dos projetos. Os resultados foram tabulados para 

identificar quais áreas e/ou instituições de pesquisa têm se dedicado mais às pesquisas 

ambientais. 

 

 

Figura 2. Vista parcial arquivo morto FAPESC e em detalhe caixa arquivo contendo Convênios e 
projetos de 2008 da UNIVALI. Fonte: Arquivo pessoal 
 

O uso dos dados foi restrito e observou as normas éticas, respeitando pessoas e 

instituições, omitindo informações pessoais e particularizadas, resguardando 
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/preservando o direito à imagem de todos os órgãos, entidades, pessoas físicas 

envolvidas direta ou indiretamente.  

O fomento destinado à pesquisa ambiental no período amostral foi determinado 

pelo Departamento de Planejamento da FAPESC. Foi feito levantamento in loco e 

também em consulta ao Relatório de Atividades 2003-2010 da FAPESC, elaborado e 

editado em dezembro de 2010 (FAPESC, 2010).  

Para a etapa das análises das Políticas Ambientais (Nacional e Estadual) houve a 

necessidade de uma revisão bibliográfica das principais normas ambientais vigentes no 

País e no Estado de Santa Catarina, referentes à pesquisa científica ambiental. Esse 

levantamento foi feito junto aos principais órgãos de Gestão Ambiental como o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), a 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina(ALESC), Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina (SDS), bom como a 

Fundação de Meio Ambiente (FATMA).  

Observaram-se os critérios de hierarquia, jurisdição e capacidade legislativa para 

determinar o peso e relevância da norma para esta pesquisa.  

Toda a releitura das normas serviu para mostrar se os editais lançados pela 

FAPESC estavam levando em conta as normas ambientais, e se o órgão gestor 

demonstrou alguma preocupação com o meio ambiente no período pesquisado. Também 

serviu para trazer à luz a dinâmica entre normas, órgãos gestores, política ambiental e 

apropriação de resultados pela sociedade. 
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3.2 - Análise da Produção Científica 

Para conseguir objetivar esta pesquisa, foi avaliado o volume de produção 

científica sobre pesquisas ambientais no Estado de Santa Catarina, confrontando 

fomento recebido e quantidade de produção por ano de cada Instituição. 

Foi preciso primeiramente consultar as bases de dados virtuais de busca comuns; 

assim partiu-se do geral para o específico, e um segundo momento, a busca recaiu nos 

sites dedicados a publicar dados referentes à pesquisa científica geral e num terceiro 

momento, especificamente as pesquisas ambientais internacionais, nacionais, regionais, 

e estaduais para apurar o que havia sobre o assunto. 

Dessa busca, foram extraídas unicamente as informações referentes ao ambiente 

natural, desprezando-se qualquer índice referente a outras áreas do conhecimento que 

não tivesse ligação direta com meio ambiente. 

Nessas circunstâncias, foram consultados sites de órgãos gestores ambientais 

como Ibama, MMA, Plataforma Lattes, sites das FAPs no Brasil, FAPESC, FATMA, 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Scielo, IBICT, Thomson Scientific 

- Institute for Scientific Information, Scimago/Scopus, Biblioteca virtual da Escola 

Superior de Guerra, e das três Forças Armadas.  

Foram coletadas informações da produção científica de todos os pesquisadores 

que constavam dos projetos fomentados, selecionados anteriormente. A produção 

levantada para cada pesquisador foi também vinculada à instituição à qual este 

pesquisador estava vinculado quando foi submetido o projeto fomentado. 

Após isto buscou-se consolidar as informações consultando e comparando os 

dados com a Plataforma Lattes e com o Diretório do grupo de Pesquisas do CNPq. Os 

relatórios finais, dependendo da linha de fomento e da experiência do pesquisador, não 
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foram suficiente para levantar esta informação por conta de não haver menção sobre 

publicação neles. 

Dessa análise resultaram 461 pesquisadores da área ambiental dentro do período 

amostral. Nem todos tiveram produção científica no período, muito menos sobre o 

projeto que desenvolveram. Alguns iniciaram o projeto e trocaram de IES e outros não 

fizeram o projeto mas tiveram produção científica sobre o projeto que recebeu fomento 

da FAPESC. Após isso, foi feita a comparação entre volume de fomento recebido por 

projeto e resultados, com a quantidade de publicação para verificar se o volume de 

fomento recebido era proporcional as publicações. Quando o pesquisador trocou de 

instituição, ocorreram três situações: 1) de o projeto permanecer com a IES de origem, 

sendo desenvolvido por outro pesquisador e sob o nome desse haver publicação; 2) o 

pesquisador afastado levou consigo o projeto desenvolvendo-o na outra IES e havendo 

publicação(troca de orientador e de projeto como uma “adequação”); 3) houve 

publicação de dois pesquisadores sobre o mesmo projeto(raras incidências) quando o 

pesquisador afastado, desenvolveu o mesmo projeto em outra IES(repetições de projetos 

propostos). Na quantificação das publicações foram consideradas todas as publicações 

dos pesquisadores, independentemente de local de desenvolvimento do projeto.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em primeiro lugar deve-se destacar que esta pesquisa não tem caráter finalista. 

Levou em conta o momento de crise na gestão estatal e também aspectos econômicos 

que influenciam diretamente seu desenvolvimento. Teve foco na avaliação do panorama 

da pesquisa científica ambiental em Santa Catarina, para perceber volume e locais de 

pesquisas ambientais no Estado, destinação do fomento, maiores pesquisadores, 
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produção na pesquisa ambiental, representatividade no contexto atual e a adequação 

entre pesquisas feitas e as diretrizes da política ambiental nacional e estadual. 

Foram analisados 83 editais lançados e 1.315 projetos distribuídos ao longo do 

período amostral de 2005 a 2010 ligados à área ambiental, representando 37% dos 

projetos apoiados pela FAPESC nas 4 linhas de fomento. Dos projetos aprovados e 

fomentados, 89% entraram via demanda induzida (Chamada Pública). 

Quanto aos 83 editais pesquisados, pode-se afirmar que a estrutura e o objetivo 

de nenhum deles, trouxe qualquer menção referente especificamente à observação de 

cuidados com o ambiente natural. Chamadas Públicas direcionadas a projetos de 

pesquisa como Desastres Naturais, Mudança Climática, Gases do Efeito Estufa, 

Universal, Prêmio Mérito Universitário Catarinense (PMUC), Sinapse, Estruturante e 

Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) entre outros, não fizeram menção 

sobre os cuidados a serem observados com suas pesquisas ou com o resultado delas, no 

tocante a meio ambiente nos projetos direcionados à fomentadora. Não sendo portanto 

um item de análise para liberação de fomentos. 

A análise de 75.624 itens do Banco de Dados da FAPESC, selecionou 3.980 

projetos iniciais para o período de estudo, captados das planilhas do arquivo morto, das 

planilhas dos coordenadores e do banco de dados da FAPESC. Desse total, foram 

descartados todos os dados com dificuldade de entendimento, dubiedade nas 

informações e aqueles em que não se puderam comprovar dados por estarem com as 

informações incompletas. Esse levantamento inicial demonstrou que alguns projetos 

apesar de terem título indicando pertencerem à área ambiental, apresentavam os campos 

de grande área e área de pesquisa (que seguem a tabela do CNPq) em branco, ou o 

relatório final incompleto. Como recomendação sugere-se a necessidade de melhoria de 

processos internos para uma gestão mais efetiva dos projetos e consequentemente dos 
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recursos. Medidas simples como reforçar a necessidade de completar melhor os campos 

dos registros no sistema interno permitirão no futuro levantamentos como este de modo 

mais rápido e eficiente. 

Aplicados todos os filtros, para análise final, 1.315 projetos foram selecionados 

entre projetos em andamento e projetos no arquivo morto; em relatórios finais e 

planilhas onde foi verificado e quantificados fomento, município de desenvolvimento de 

projeto, produção científica e IES apoiada. Projetos estes específicos da área de meio 

ambiente, compatíveis, portanto, com este estudo. 

Inicialmente, não se tinha a noção exata dos valores de fomento à pesquisa 

ambiental. Por isso, buscaram-se os valores do orçamento geral da FAPESC e os 

valores de orçamento da Diretoria de Pesquisa Agrária e Ambiental no Relatório de 

Atividades 2003-2010 da instituição (             Tabela 1). Foi possível então, perceber 

que houve um crescimento no montante alocado para a área ambiental ao longo do 

período estudado (Figura 3).  

             Tabela 1. Orçamento geral da FAPESC e da Diretoria de Pesquisa Agrária e Ambiental (DPAA), 
          no período de 2005 a 2010. Valores em milhares de reais. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

FAPESC 26.900,0 12.982,0 36.949,0 44.865,0 45.271,0 48.150,0 215.117,0 

DPAA            Absoluto 225,4 1.226,3 1.908,6 7.303,3 7..261,7 7.480,4 25.405,7 

% 0,84% 9,45% 5,17% 16,28% 16,04% 15,54% 11,81% 

  Fonte: Relatório de Atividades FAPESC 2003/2010.  

Pela Figura 4, nota-se que o orçamento da FAPESC aumentou de 2005 para 

2010, porém, o orçamento da Diretoria de Pesquisa Agrária e Ambiental manteve-se nos 

mesmos patamares, assim como o volume de fomento para a pesquisa ambiental. Em 

termos quantitativos, foi identificado um aumento no número de projetos direcionados à 

área ambiental, bem como um aumento no número de instituições que buscou fomento 

para projetos ambientais no decorrer do período amostral. 

No ano de 2006, em função de trocas governamentais e questões orçamentárias, 

houve uma queda no orçamento geral da FAPESC, mas sem mudanças no orçamento da 
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Diretoria de Pesquisa Agrária e Ambiental, o que não significa aumento no orçamento 

da Diretoria, mas achatamento nas demais áreas de pesquisa. 

Ao se analisar o percentual dos recursos alocados para a pesquisa ambiental no 

período de 2005 a 2010, observa-se que a fomentadora direcionou seus maiores 

investimentos para outras áreas de pesquisas que não a ambiental, observando e 

cumprindo atentamente a Lei Catarinense de Inovação, mas descumprindo a Política 

Ambiental Estadual e Nacional.  
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Figura 3. Evolução do orçamento da FAPESC e da Diretoria de Pesquisa Agrária e Ambiental, no período 
entre 2005 e 2010. Fonte: FAPESC (2010). 

 

Se o aporte orçamentário de 1% constitucional, que a FAPESC deveria receber 

fosse cumprido, no ano de 2005 teríamos um acréscimo de R$ 9.189.680,00 no 

orçamento da FAPESC; no ano de 2006 teríamos R$ 1.116.154,36, no ano de 2007 

teríamos R$ 90.924,5; e no ano de 2010 noventa e seis milhões de reais. Por si só, estes 

valores representam uma melhoria acentuada no fomento à pesquisa no Estado.  
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Os fomentos direcionados à área ambiental, distribuídos nos 1315 projetos, 

dentro do período amostral, tiveram uma característica marcante na sua concentração 

inicial em alguns poucos municípios do Estado de Santa Catarina. 

Apesar de Santa Catarina possuir 293 municípios (IBGE, 2011), os dados 

mostram que apenas 23% do território de Santa Catarina (67 municípios) buscaram 

fomento para o desenvolvimento de pesquisas ambientais.  

A partir dos dados coletados com os coordenadores de projetos, comparados 

com os dados existentes no sistema interno, conseguiu-se tabular a distribuição espacial 

dos projetos desenvolvidos (Tabela 2). Foi apurado que aproximadamente 20% dos 

projetos são desenvolvidos na Grande Florianópolis, 15,2% são desenvolvidos no 

Litoral Norte e no Alto Vale. No Sul  desenvolvem-se 14,1% e 13%  no Meio Oeste. No 

Oeste 10,8% de todos os projetos são desenvolvidos, ficando as regiões Norte com 

5,9% e Serrana com 5%. Assim, todas as mesorregiões de Santa Catarina desenvolvem 

pesquisas na área ambiental. 

Agrupando-se os municípios de acordo com a Secretaria de Desenvolvimentos 

Regional (SDR) ao qual estão vinculados observa-se que todas as mesorregiões 

desenvolvem projetos de pesquisa ambiental. 
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Tabela 2. Quantidade de projetos na área ambiental financiados pela FAPESC, no período de 2005 a 2010 
agrupadas pelas Secretarias de Desenvolvimento Regional do estado de Santa Catarina, respectivas sedes e 
regiões dos estados nas quais foram enquadradas,. 

   Local de desenvolvimento dos Projetos 

Região SDR2 Sede N % 

Alto-vale 12 Rio do Sul 8 0,6% 

 13 Ituporanga 21 1,6% 

 14 Ibirama 14 1,1% 

 15 Blumenau 67 5,1% 

 16 Brusque  27 2,1% 

 35 Timbó 19 1,4% 

Grande Florianópolis 18 Florianópolis 313 23,8% 

Litoral norte 17 Itajaí 136 10,3% 
 23 Joinville 65 4,9% 

Meio-oeste 7 Joaçaba 71 5,4% 
 8 Campos Novos 9 0,7% 

 9 Videira 44 3,3% 

 10 Caçador 13 1,0% 

 11 Curitibanos 32 2,4% 

 34 Taió 3 0,2% 

Norte 24 Jaraguá do Sul 23 1,7% 
 25 Mafra 30 2,3% 

 26 Canoinhas 25 1,9% 

Oeste 1 São Miguel d'Oeste 7 0,5% 
 2 Maravilha 21 1,6% 

 3 São Lourenço do Oeste 0 0,0% 

 4 Chapecó 45 3,4% 

 5 Xanxerê 11 0,8% 

 6 Concórdia 25 1,9% 

 29 Palmitos 16 1,2% 

 30 Dionísio Cerqueira 8 0,6% 

 31 Itapiranga 0 0,0% 

 32 Quilombo 0 0,0% 

 33 Seara 11 0,8% 

Serrana 27 Lages 55 4,2% 
 28 São Joaquim 10 0,8% 

Sul 19 Laguna 42 3,2% 
 20 Tubarão 29 2,2% 

 21 Criciúma 33 2,5% 

 22 Araranguá 69 5,2% 

 36 Braço do Norte 13 1,0% 

 

                                                

2 Número da SDR de acordo com a lei complementar Nº 381, de 07 de maio de 2007. 
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Dos 67 municípios que promoveram pesquisa ambiental recebendo fomento da 

FAPESC, a mesorregião da Grande Florianópolis é a que mais concentrou pesquisas e 

aporte de fomento. Em segundo lugar, aparece a região do Litoral Norte, seguida pela 

região Sul e Norte, que aparecem por último na escala regional. Esses 67 municípios 

representam 23% dos municípios que fazem pesquisa ambiental e são os municípios 

onde encontram-se os pesquisadores capacitados a propor projetos adequados aos 

editais lançados. Esses municípios fizeram pesquisas ambientais observando as normas 

vigentes mas não necessariamente dentro das diretrizes da Política Ambiental. 

Curiosamente, na região Serrana encontra-se Lages, o quarto município de maior 

quantidade de pesquisa. 

Ressalta-se que as atividades econômicas preponderantes desenvolvidas em cada 

uma das regiões do Estado não foram consideradas nesse trabalho muito embora sejam 

importantes no comparativo entre atividade econômica e de produtividade da 

comunidade científica. Não foram identificadas, dentro do período amostral, iniciativas 

relevantes para a economia regional em termos ambientais (economia ambiental, e 

política econômica ambiental), ou projetos referentes à alguma proposta que 

representasse estudo ou pesquisa em tecnologias ambientais que viesse a afetar a 

economia regional. Os recursos buscados junto a fomentadora, são direcionados 

exclusivamente para Instituições de Ensino Superior e Pesquisa (IESP). 

Outro resultado da análise dos dados é que as SDRs que mais receberam 

fomento são: 18 (Grande Florianópolis), 17 (Litoral Norte – Itajaí), e 22 (Araranguá). 

Apesar de não ter sido analisado este aspecto, isto provavelmente se deve a uma maior 

concentração de pesquisadores e mais IES causando uma maior submissão de projetos e 

consequentemente maior aporte de fomento para as pesquisas. As SDRs de menor 
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expressividade em termos de fomento para a pesquisa ambiental no Estado são: 3 (São 

Miguel do Oeste,  31 (Itapiranga) e 32 (Quilombo) refletindo a falta de uma IES  nestas 

SDRs. Isto é o resultado da omissão pública em relação ao planejamento econômico 

estadual. 

Nota-se que há uma distribuição razoavelmente equitativa entre as regiões, mas 

com uma concentração um pouco maior na região litorânea (Sul, Grande Florianópolis e 

Litoral Norte; Figura 4). Caso tal padrão perdure, recomenda-se que o estado poderá 

implementar estratégias de demanda induzida para as regiões com menor número de 

projetos para sanar tais situações. 

Entretanto, ao se analisar o fomento alocado às instituições ano a ano, observa-

se que, se inicialmente a pesquisa ambiental se concentrava nas regiões de Florianópolis 

e de Itajaí, em um segundo momento passou a ser feita por mais instituições de pesquisa 

no sul do Estado, no Litoral Norte, na região Serrana, no Alto Vale e no Oeste, vindo 

por último a ser feita na região do Meio Oeste. 
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Figura 4. Mapa do estado de Santa Catarina com a quantidade de projetos ambientais fomentados pela FAPESC no período de 2005 a 2010. 
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Em 2005, 58% do orçamento da Diretoria de Pesquisa Agrária e de Meio 

Ambiente foi aplicado em pesquisas agropecuárias. Quarenta e dois por cento desse 

mesmo orçamento foi direcionado para pesquisas ambientais, divididos entre as 3 

maiores pesquisadoras: 20% em pesquisas da EPAGRI, 13% em pesquisas da 

UNIVALI e 9% em pesquisas da UFSC. Em 2006, as proporções se mantiveram, com 

22% sendo alocado para a EPAGRI, 9% para a UFSC, 3% para a UNIVALI e UDESC e 

1% para a UNISUL. Posteriormente registraram-se diversas outras instituições 

recebendo fomento (Figura 5), evidenciando uma interiorização da pesquisa ambiental 

nesse período. Ressalte-se que, como o sistema de banco de dados possuía registros 

detalhados apenas para o período de 2007 a 2010, a Figura 5  apresenta dados apenas 

para esse período. 
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Figura 5. Percentual dos recursos alocados para pesquisas na área ambiental no período de 2007 a 2010, 
separados entre as diferentes instituições que receberam fomento. 
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A partir do levantamento dos títulos dos projetos específicos da área ambiental, 

pode-se verificar que: 1) de 2005 até 2010, não houve uma variação nas propostas; 2) 

houve pesquisas repetidas no período; 3) as pesquisas fomentadas não se incluíam e 

nem foram incluídas nas diretrizes da Política Ambiental, mas atenderam às normas 

ambientais. 

Os projetos que entraram via demanda induzida nas 4 linhas de fomento em nada 

atendiam aos ditames da Política Ambiental, mas diziam respeito a pesquisas de 

interesses múltiplos e individuais. O restante dos projetos atendeu parcialmente a pelo 

menos um item da política ambiental, muito embora não tenham produzido qualquer 

tecnologia para melhorar a qualidade ambiental, não se enquadrando, portanto, na Lei 

de Inovação Catarinense. 

Constatou-se que o projeto mais significativo em volume de fomento e de 

pesquisadores envolvidos, bem como no número de instituições que receberam fomento 

para desenvolver o projeto diz respeito ao Aqüífero Guarani. E, que as instituições que 

mais receberam fomento para pesquisa foram a UFSC, EPAGRI, FAPEU e UDESC. 

Não é possível afirmar que os projetos pesquisados tenham sido desenvolvidos 

em período igual a 12 meses. Mas é possível afirmar que os fomentos são repassados de 

forma parcelada para atender à Lei Fiscal. Do mesmo modo foi possível constatar que 

nenhum dos 1.315 projetos desrespeitou a legislação ambiental em vigor.  

Apesar de vários órgãos gestores ambientais manterem bancos de dados de meio 

ambiente, tais informações não costumam ser socializadas havendo pouco cruzamento 

entre bancos de dados. Por esse motivo, foram encontradas lacunas nos sistemas de 

informação sobre o ambiente natural em diversos órgãos pesquisados e, em pesquisa 

direta, as informações que constam sobre ambiente natural são desconexas. Tal fato 

indica uma necessidade de melhoria no tratamento da informação, na alimentação e 
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atualização dos bancos de dados e principalmente reunião das informações, conforme 

muito bem colocou o Ministério de Meio Ambiente, ao criar o Programa de Sistema de 

Informações Ambientais, gerido Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental do MMA. 

A Base Lattes  do CNPq, em julho de 2011, apresenta 1.779.778 currículos 

cadastrados. Destes 22,3% não informam seu nível de escolaridade; doutores 

representam 8%, mestres 14%, graduados 25%. Dos 3 estados do sul do Brasil Santa 

Catarina é o que concentra menor quantia de professores doutores por IES com 4% dos 

doutores do Brasil(3.077) destacando as ciências humanas seguida das engenharias. Os 

professores doutores em SC concentram-se em sua maioria em Instituições de Ensino 

Privado, o que demonstra que os fomentos não são buscados na mesma medida entre 

Instituições de Ensino Público e Privado e o índice de publicações científicas é reflexo 

disso.  

Pela Scimago/Scopus, foi possível apurar que as publicações são feitas em 

revistas científicas, destacando-se por quantidade de publicações o sudeste e o sul do 

Brasil dentro das engenharias, ciências humanas e gestão sócio ambiental, nas revistas 

de engenharias agrícola e ambiental, gestão e desenvolvimento ambiental, e ambiente, 

sociedade e economia. Logo atrás aparecem as revistas especializadas em cada área do 

conhecimento dentro das IES e as de ampla circulação(onde é feita difusão). 

Como não há um banco de dados que sirva de índice para a região sul do Brasil, 

referentemente a pesquisa científica ambiental, não foi possível apurar dados referentes 

ao Estado de Santa Catarina, para saber quanto cresceu a produção científica do Estado. 

Quanto a porcentagem de recursos  destinadas a pesquisa científica e ambiental, o MCT, 

em seus indicadores, aponta que de 2005 para 2010 houve uma queda na distribuição de 

fomentos ao setor passando de 1,45% para 0,90% do orçamento geral do MCT sendo 
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que o valor do orçamento geral do MCT em 2005 era de R$ 27 milhões de reais e em 

2010 foi  R$ 60 milhões de reais. O CNPq recebeu 20,4% desse orçamento e repassou 

mais de 50% para as pesquisa efetuadas pelas IES. Segundo a informação do MCT, 

Santa Catarina teria recebido em 2005 R$ 48 milhões direcionados à pesquisa cientifica 

em geral e em 2010, R$ 96 milhões de reais para o mesmo fim, ultrapassando o estado 

vizinho do Rio Grande do Sul que recebeu no mesmo período  1% a menos de repasse 

para pesquisas científicas. Comparando valore de pesquisa com volume de publicações, 

o crescimento faz sentido, muito embora não se tenha valores absolutos das publicações 

por estado da federação. 

A UNESCO divulgou no seu relatório Science Report 2010 - The Current Status 

of Science around the World, - que sete universidades brasileiras figuram entre as que 

mais fazem produção científica, citando a Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade de Campinas (Unicamp), 

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Universidade de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Estas são responsáveis por 60% de todos os artigos científicos brasileiros 

publicados em 2009. O mesmo relatório aponta a Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) como a 41ª e a Universidade Federal de Santa Catarina como 69ª colocada 

em produção científica. 

A base de dados da Thomson Scientific - Institute for Scientific Information 

(ISI)-2010 mostra que a média de publicação por doutores em tempo integral foi de 3,24 

trabalhos publicados por ano, e no período de 5 anos a média ficou em 4,20 trabalhos 

publicados. Em apenas 18 Instituições, isto é, 21,17% do total analisado, as médias de 

publicações por doutor estão acima da média geral. Essas Instituições, com exceção da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estão na região sudeste do país, receberam 
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54,10% dos recursos do CNPq e são ressponsáveis por 59,53% do total de trabalhos 

publicados.  

Também foi possível constatar nas duas bases de dados que até 2008 houve um 

crescimento de 56% na produção de pesquisa em geral; e que no período amostral, a 

produção científica geral cresceu 156%, como confirmado pelo CNPq. No Brasil, o 

agente impulsionador da produção científica é a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES.   

Esse crescimento em número de publicações colocou o Brasil atualmente na 13ª 

posição na lista de países que mais publicam artigos científicos de qualidade. 

Na América Latina, em 1° lugar vem São Paulo, com pesquisas da USP e com a 

UNICAMP, em 5° lugar está o Rio de Janeiro com pesquisas da Fiocruz e UFRJ, em 7° 

lugar encontra-se o Rio Grande do Sul, com pesquisas da Embrapa e UFRGS, e em 11° 

encontra-se Santa Catarina – com pesquisas agrupadas da UFSC, EPAGRI, UNIVALI, 

FURB, e UDESC. 

Para saber se houve publicação sobre a pesquisa efetuada com fomento recebido 

da FAPESC, foi necessário levantar os nomes de 461 pesquisadores responsáveis pelos 

projetos fomentados pela FAPESC e consultar a produção individual dos mesmos na 

Plataforma Lattes, dentro do período amostral, pois não foi possível coletar essa 

informação através de consulta direta aos relatórios finais, conforme já explicitado na 

metodologia. Deve ficar claro que sabemos que pode haver um intervalo considerável 

entre o financiamento de uma pesquisa e a publicação de seus resultados. Entretanto, o 

objetivo deste trabalho é observar padrões no financiamento na produção, e não 

números absolutos. Assim, assumimos que o número de publicações no período de 2005 

a 2010, representa uma tendência das instituições estudadas.  



 46

Esses resultados servem para que os gestores de ciência e tecnologia, bem como 

os pesquisadores ambientais “consigam ver e avaliar o retorno dos investimentos 

(fomentos) do dinheiro público, naquilo que conhecemos por apropriação pela 

sociedade que gera benefício e bem estar social” (Gregolin, 2005; Mugnaini, 2004). 

A partir do levantamento realizado, é possível afirmar que não há um banco de 

dados referente a pesquisa ambiental e produção ambiental da região Sul do Brasil, nem 

do Estado de Santa Catarina, o que já foi dito por Van Bellem et al (2007), ao 

constatarem não haver sido catalogados estudos nacionais que buscassem examinar 

especificamente as pesquisas científicas desenvolvidas na área ambiental e sua produção 

científica . 

Foi preciso considerar que nem todos os pesquisadores mapeados estão inseridos 

em grupos de pesquisas e nem todos atualizam seus dados junto a Plataforma Lattes e 

junto do Diretório do Grupo de Pesquisas quando cadastrados. 

A pesquisa permitiu captar e mapear uma parte dessas informações nas 

pesquisas feitas em arquivo físico e no banco de dados da FAPESC fazendo um 

cruzamento de informações com a Plataforma Lattes, seus pesquisadores e instituições 

que receberam fomento no período amostral. 

Uma vez que os resultados das pesquisas tendem a ser publicados após sua 

conclusão, é possível afirmar que foi improdutivo buscar através dos Relatórios 

Técnicos Finais, se haveria publicação de artigo referente à pesquisa. Por outro lado, 

seria muito valioso ter essa informação registrada no banco de dados, mesmo que a 

posteriori, pelos coordenadores dos projetos. A consulta aos currículos dos 

pesquisadores principais na base Lattes do CNPq levantou apenas a publicação dos 

pesquisadores, e não dos projetos. Os valores obtidos devem ser considerados como 

sendo tendências, pois nessas publicações podem existir trabalhos de outros projetos e 
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publicações que não tenham os coordenadores como co-autores não estarão 

representadas.  

Mesmo assim, agrupando todas as publicações de cada pesquisador e todos os 

recursos recebidos pelas instituições para projetos da área ambiental foi possível 

correlacionar o percentual de publicações com o percentual de recursos (Figura 6). 

Esses dados indicam que as instituições que mais recebem fundos da FAPESC também 

são aquelas que mais publicam seus resultados. Mas pode-se observar que algumas 

estão acima da linha de 1:1 e outras abaixo, indicando que recebem proporcionalmente 

mais ou menos do que publicam. 

Uma vez que se consideram apenas os recursos da FAPESC, as instituições 

consideradas abaixo da linha (percentual de publicações mais do que o percentual de 

financiamento) podem simplesmente estar captando recursos de outras fontes. Do 

mesmo modo, outras instituições como a EPAGRI, situada quase sempre acima da reta, 

pode ter como produto fim outros materiais (cultivares, cursos) que não sejam 

publicações técnico-científicas. 
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Figura 6. Correlação entre o percentual dos recursos de projetos da área ambeintal recebido spor cada 
instituição em cada ano (2007 a 2010) e o percentual dos artigos publicados no mesmo ano por pesquisadores 
vinculados àquela instituição. A linha sólida representa a relação 1:1. 

 

 

Política Ambiental 

Durante e revisão bibliográfica na política ambiental e na legislação, foi possível 

identificar que há descompassos entre lei e fiscalização e  sua execução, existindo um 

ranço e apego na crença, de que se houver conservação do patrimônio natural teremos 

como resultado o entrave ao crescimento econômico. Outra constatação importante foi 

de que, com a realização da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO’92), houve uma profunda repercussão na política ambiental 

brasileira. A Conferência reuniu 179 Chefes de Estado e de Governo, além de 
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empresários e contou com uma inédita participação da sociedade civil por meio do 

Fórum das ONGs. Diversos documentos foram assinados como a Convenção - Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica, a 

Carta da Terra, o Protocolo de Florestas, a Agenda 21 Global, entre outros, e que tem 

por escopo basicamente, direcionar as relações dos seres humanos com o ambiente, de 

forma a proteger e não exaurir o meio, bem como adotar ações que possibilitem as 

renovações cíclicas da natureza para que o ecossistema possa manter sadio o necessário 

ambiente à vida, tal qual a conhecemos,  no planeta. A Conferência foi um divisor de 

águas na política ambiental, pois trouxe o universo empresarial para as questões 

ambientais, e as empresas tiveram que dar maior atenção ao meio ambiente. Passaram 

então a investir em equipamentos pra diminuir os danos ambientais que já haviam 

causado. Posteriormente e numa pequena escala, começaram a investir em 

equipamentos que produziam menos danos, mas ainda não em prevenir danos. Além 

disso, a Conferência lançou novas políticas fomentadas por doações de cooperação 

internacional como o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

No Brasil, após a Conferência, a Política Ambiental deu um salto qualitativo 

com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais. A sociedade brasileira, os órgãos 

ambientais e o Ministério Público passaram a contar com um instrumento que lhes 

garante agilidade e eficácia na punição aos infratores do meio ambiente.  

Com o surgimento da Lei de Crimes Ambientais, as pessoas jurídicas passaram a 

ser responsabilizadas criminalmente. A lei permitiu também a responsabilização da 

pessoa física autora ou co-autora da infração.  

Em 2000, criou-se o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza 

(SNUC), que veio fortalecer a perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais, com 
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medidas compensatórias e uma descentralização mais controlada da política ambiental 

no Brasil. 

Dois anos após, foi criada a Agenda 21 brasileira, com o intuito de sensibilizar 

os governos locais e estaduais a encararem suas responsabilidades para um 

desenvolvimento sustentável, e a tomarem a iniciativa de planejar e colocar em  

prática,  mediante  ações pontuais, suas agendas locais. 

Houve a necessidade de mudar a gestão do Ministério de Meio Ambiente 

visando promover uma gestão ambiental compartilhada entre governos federal, estadual 

e municipal, e, em nível estadual entre os órgãos gestores através da articulação. 

Dessa forma, a política ambiental deixou de ser setorial para tornar-se 

interdisciplinar, atuando, assim, dentro do princípio de transversalidade, como o Direito 

Ambiental determina, e dando a sociedade participação obrigatória. 

Atualmente, a maior dificuldade é justamente atender a transversalidade em 

função dos inúmeros interesses que permeiam o meio ambiente (colocado em segundo 

plano em prol do interesse econômico). Por isso mesmo, Sociedade, Governo e 

empresas precisam conciliar interesses sociais e ambientais. 

Tal medida é essencial para a capacidade de recuperação do ambiente face às 

numerosas tensões causadas pelas atividades humanas. Para atingir este fim, as ciências 

podem proporcionar conhecimento por pesquisas aprofundadas dos processos 

ambientais e por meio da aplicação dos instrumentos modernos e eficientes de que se 

dispostos atualmente. 

A Política Ambiental deve proporcionar, através de seus instrumentos e 

mecanismos peculiares, apoiar programas de cunho científico para incentivar a 

articulação entre os agentes e órgãos gestores, formulando diretrizes e determinando 

metodologias que priorizem pesquisas científicas ambientais dentro das agendas 21. 
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Os financiamentos, fomentos, e as doações internacionais são instrumentos de 

implementação da política ambiental, isto também nos Estados. Essa ação também serve 

para melhorar a condição de análise científica, capacitação de recursos humanos para 

atividades de pesquisa e produção científica na área ambiental, desenvolver as redes de 

informação e bancos de dados científicos sobre meio ambiente, além das parcerias para 

o estudo das necessidades ambientais, reunir e publicar informações sobre o meio 

ambiente. 

A Lei 14.328/2008, de Inovação Catarinense, não trouxe em seu corpo qualquer 

menção que pudesse colocar o ambiente natural como possível recebedor de incentivos 

para pesquisa, nada mencionando sobre tecnologias ambientais que pudessem trazer 

melhoria na qualidade de vida do povo catarinense. Essa lacuna, numa lei tão 

importante para o Estado deixa clara a falta de articulação entre os órgãos gestores. 

Infelizmente, a regulamentação da Lei de Inovação, que foi posterior ao Código 

Ambiental, manteve a situação de nada referir quanto às tecnologias ambientais. Dentro 

do período amostral pesquisado, ficou evidente que houve desinteresse político com o 

meio ambiente pois a política ambiental estadual foi soterrada pela lamentável política 

econômica de se proporcionar desenvolvimento econômico a qualquer custo. 

A FAPESC integra o Sistema Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação de 

Santa Catarina, e o recebimento de 1% Constitucional, que em 2010 seria de mais 9 

milhões de reais, poderia representar a diferença entre pouco estímulo e apoio para 

pesquisa ambiental e o suporte para manutenção de boas pesquisas ambientais no 

Estado, que cumpram as determinações legais e as diretrizes da Política Ambiental. Tal 

fato, segundo as Diretorias continua sendo a meta principal, para poder ampliar os 

fomentos e as ações da FAPESC. 
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“Há duas formas de não se ter política ambiental. A primeira é 

considerá-la uma política setorial, concorrente com as outras, e não 

como uma política de referência, determinante das outras. É uma falha 

por omissão e contradição. Omissão, porque desconsidera o fator 

climático como um filtro para todas as políticas. Contradição, porque, 

ao admitir a concorrência com outras políticas públicas, neutraliza 

parte de sua possível eficácia.  

A segunda é por contrariedade e negação. Contrariedade - a política de 

governo se opõe a uma política ambiental ativa. Negação - nega os 

riscos climáticos contidos no aquecimento global e o caráter antrópico, 

na aceleração do processo na segunda metade do século XX.” 

(Abranches, 2009) 

De forma geral, os órgãos gestores precisam de melhorias, nos equipamentos, 

nas bibliotecas (onde seus técnicos se baseiam para dar pareceres) e  nas retribuições 

pecuniárias dirigidas aos pesquisadores e assessores ambientais. 

Somente após o ano de 2006 a pesquisa ambiental passou a se desenvolver 

melhor no Estado em função de o período político e econômico ser profícuo ao 

estímulo, provocando uma mudança no quadro da pesquisa científica ambiental, com a 

adoção de novas ações que possibilitaram o aumento de capital para fomento das 

pesquisas ambientais e o aumento no número de propostas recebidas e acolhidas pela 

FAPESC. Deve-se lembrar que as mudanças de gestão dentro da FAPESC foram 

significativas para que o fomento às pesquisas tivesse crescimento. 

Através do levantamento realizado, é possível afirmar que a pesquisa científica 

ambiental em Santa Catarina vem sendo desenvolvida de forma bastante pontual, 
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atendendo a interesses específicos, sem atender às prescrições da Política Ambiental 

Estadual. 
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CONCLUSÃO 

Dentro do período amostral pesquisado, ficou caracterizada a prática de 

pesquisas individualizadas e repetitivas, em todas as Instituições.  

 A diversificação ficou por conta de chamadas públicas direcionadas a atender à 

demanda situacional para solução imediata de grandes problemas ambientais que se 

apresentavam, como gases de efeito estufa ou catástrofes naturais. 

A análise econômica mostrou que os fomentos são aplicados de forma correta, 

mas que não está sendo usada de forma eficaz a ferramenta de capacitação dos recursos 

humanos para a análise dos projetos apresentados na fomentadora. O dinheiro público 

poderia ter um melhor uso se não houvessem tantas pesquisas repetidas nas mesmas 

instituições. 

As deficiências no atendimento e no entendimento da política ambiental 

poderiam ser mitigadas, com a adoção de uma nova postura com relação às inserções 

nos editais de um único item que influencie positivamente o acolhimento e a eficácia 

dos projetos, induzindo-os também a cuidar do meio ambiente. 

A Política Ambiental Estadual e a Lei de Inovação Catarinense são duas 

importantes Leis no Estado. Bem por isso, deveriam ser mais claras e trazer em seus 

corpos, determinações acerca de pesquisas em tecnologias ambientais e em inovações 

ambientais. Recomenda-se que a aderência ao proposto na Política Nacional e a 

execução da Política Ambiental Estadual seja feita através da indução por editais 

específicos, voltados a fomentar tecnologias e inovações ambientais, a exemplo do 

Programa SINAPSE. 

Por todas as análises efetuadas, o que se destaca é que o Governo Federal 

delegou tarefas ao Estado para que faça sua Política Ambiental e também execute essa 
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política com os meios de que dispuser. Porém, as transferências de obrigações 

conhecidas por delegações de competência, devem vir acompanhadas também de 

aptidão, treinamento e capital para tal função, provendo os Estados também de 

competência administrativa e financeira para essas novas atribuições. 

Aponto que a dificuldade de descentralização na execução da política ambiental 

está ligado ao modelo único adotado pelo Estado quando temos inúmeras diferenças de 

ambiente e de sociedade atuante. 

Os resultados nos permitem recomendar que a falta de articulação entre gestores 

deveria ser urgentemente sanada. Os instrumentos utilizados para administrar o meio 

ambiente na fomentadora, não estão sendo suficientes para atingir resultados eficazes 

dentro das determinações legais e da política ambiental. 

Em termos de conteúdo de Políticas, os textos são suficientes para que se possa 

entender e executar, sem necessidade de mudar, mas adotar e passar executar a Política 

Ambiental que, a nosso ver, está sendo relegada pelos gestores ambientais 

institucionais. Falta, no entanto, praticar os vários instrumentos contidos na legislação, 

com uma maior inserção da sociedade em questões que lhe dizem respeito diretamente, 

para que, ainda que de forma tardia, possa agir de forma pró-ambiente. 

Os pesquisadores têm recebido fomento retornável para a sociedade em formato 

de tecnologias e boas informações sobre o meio ambiente, e existe uma boa parcela 

preocupada em cumprir seu papel. 

Não se percebeu negligência dos pesquisadores referente a atendimento dos 

ditames legais. O que se pode afirmar é que há uma negligência sanável referente ao 

cumprimento da Política Ambiental por parte da fomentadora por não induzir à pesquisa 

de tecnologias ambientais.  
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Recomenda-se que a fomentadora de projetos passe a adotar medidas que 

induzam à prática de pesquisas em tecnologias de melhoria na qualidade ambiental, bem 

como melhoria na qualidade de vida para a sociedade, como forma de atender 

indiretamente também à legislação Constitucional. 

Pelo volume de projetos e de fomento destinados à pesquisa ambiental no 

Estado, não se pode afirmar que os resultados obtidos possam efetivamente beneficiar a 

sociedade, pois são voltados a resolução de problemas individuais e pontuai, de forma 

local, já que as propostas vêm sendo desenvolvidas em municípios diversos do Estado. 

Recomenda-se que a fomentadora articule-se com outras FAPES no Brasil e com 

diversos agentes que financiem pesquisas e induzam a pesquisa na área ambiental  

através de convênios e de acordos para obter  resultados satisfatórios em termos de 

volume de fomento e de índices de pesquisas. 

A desconcentração das pesquisas da Região da Grande Florianópolis, não retira 

desta região o privilégio de receber a maior fatia dos fomentos. Isso não tira o mérito 

dos pesquisadores de Florianópolis, mas pode-se sugerir que seja feita uma melhor 

distribuição dos fomentos pelo Estado a fim de incluir os demais 226 municípios que 

ainda não recebem incentivos para a pesquisa ambiental, através de medidas como a 

indução de pesquisas ambientais de forma editalícia, ou solicitando conveniamento 

entre IES para participação nos projetos. Estas 2 medidas já incluiriam os municípios e 

poderiam contribuir para florescer a pesquisa ambiental nas regiões onde ainda não 

tenham IEs suficiente para buscar fomento à pesquisa. 

Recomenda-se que órgão gestores e pesquisadores voltem o olhar para incluir 

em suas pesquisas de todas as áreas, aspectos referentes ao meio ambiente como fator 

de melhoria e conseqüente repercussões na competitividade de seus resultados, 
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inserindo-se numa vitrine onde todos reconhecerão o trabalho voltado para que a 

garantia de vida com qualidade ambiental proposta por pesquisas idôneas. 

Desde o início desta pesquisa, notou-se a carência de dados que pudesse amparar 

de forma adequada as informações buscadas referentes a valores de fomento, volume de 

projetos, municípios que fazem pesquisa ambiental em Santa Catarina, regiões e SDRs  

inseridos nas pesquisas, Instituições que pesquisam meio ambiente, títulos de projetos 

para verificar duplicidade de pesquisas ou carências de pesquisas e também para aferir 

se as pesquisas estão de acordo com as diretrizes da Política Ambiental. 

 Muito embora exista a determinação legal de haver bancos de dados que possam 

alimentar a federação, foram consultados grupos de informações em instituições para 

poder avaliar o panorama da pesquisa ambiental em Santa Catarina, que estão 

incompletos, defasados e com informações desconexas.  

Este trabalho deixa a sugestão de que se redobre a atenção aos sistemas e banco 

de dados do Poder Público, a fim de que se instrumentalizem. Além disso, deverão ser 

cobradas as demais instituições, à atualização e complementação das informações 

faltantes, trabalhando em sinergia, já que esses bancos funcionam como ferramentas 

indicadoras de ações ambientais no Estado.  
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 GLOSSÁRIO 

 

De acordo com o "Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais” usado pelo IBAMA: 

 

Ambiente – É um substantivo masculino, singular e representa o meio em que se vive. 

O espaço geoespacial, a localização, local. O entorno. 

Ambiente equilibrado – Meio onde os sistemas estão em harmonia, sem perturbações, 

sem necessidade de intervenção para que suas funções aconteçam de forma natural e 

normal. 

Ambiente natural – Ambiente natural é o que não dependeu do homem para formar-se. 

Contrasta com o ambiente construído, que compreende as áreas e componentes que 

foram fortemente influenciados pelo homem. 

Bem jurídico – Bem é tudo que merece ser “protegido” pelo Direito. Bem Jurídico são 

as coisas e situações intangentes, não materiais, que por suas peculiaridades merecem 

uma certa preocupação e proteção(não é toda coisa que pode ser objeto do Direito). 

Bem é tudo que pode proporcionar ao homem algum tipo de satisfação. Nesse sentido se 

diz que a saúde é um bem, que a amizade é um bem. Mas juridicamente falando, bens 

são os valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito. 

Para que seja objeto de uma relação jurídica é preciso que o bem tenha idoneidade para 

satisfazer um interesse. Pode ser idôneo e que satisfaça interesse econômico - portanto, 

que tenha valor econômico – e se  subordine  juridicamente a um titular. 

No direito penal,  bem refere-se a valores específicos os quais a sociedade elegeu como 

de fundamental importância. Devido a essa importância, os bens jurídicos servem de 
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base material para a tipificação de tipos penais. Exemplos: direito à vida, à liberdade, à 

honra, à propriedade, etc. 

Biocentrista – Biocentrismo (do grego βιος, bios, "vida"; e κέντρον, kentron, "centro") 

é uma concepção, segundo a qual todas as formas de vida são igualmente importantes, 

não sendo o ser humano o centro e único motivador e foco da existência. No 

antropocentrismo a  ideia é defender a responsabilidade do ser humano para com a 

natureza, enquanto no biocentrismo se defende a ideia de que todos os humanos têm, 

deveres e responsabilidades diante da natureza(ambiente natural que ocupam).  

Comunidade – Do ponto de vista ecológico, comunidade - também chamada biocenose 

- é a totalidade dos organismos vivos que fazem parte do mesmo ecossistema e 

interagem entre si. Corresponde, não apenas à reunião de indivíduos (população) e/ou 

sua organização social (sociedade) e sim ao nível mais elevado de complexidade de um 

ecossistema. 

Do ponto de vista da sociologia, uma comunidade é um conjunto de pessoas que se 

organizam sob o mesmo conjunto de normas, geralmente vivem no mesmo local, sob o 

mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico. São os que 

usam, ou se beneficiam dos resultados de pesquisas científicas. 

Conservação – O conceito de conservação aplica-se à utilização racional de um recurso 

qualquer, de modo a se obter um rendimento considerado bom, garantindo-se, 

entretanto, sua renovação ou sua auto-sustentação. Assim, a conservação do solo é 

compreendida como a sua exploração agrícola, adotando-se técnicas de proteção contra 

erosão e redução de fertilidade. Analogamente, a conservação ambiental quer dizer o 

uso apropriado do meio ambiente, dentro dos limites capazes de manter sua qualidade e 

seu equilíbrio, em níveis aceitáveis. 
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Dano ambiental – Substantivo masculino singular. Ação ou omissão da qual resulta 

uma lesão ao ambiente natural causado por ação de pessoa, seja ela física ou jurídica, de 

direito público ou privado. O dano pode resultar na degradação da qualidade ambiental 

(alteração adversa das características do meio ambiente), como na poluição, que a Lei 

define como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade humana. Agir 

de forma a Inutilizar, estragar os recursos naturais de forma que não sirvam a finalidade 

que serviam antes do ato. Prejuízo real(dano emergente) ou Dano infecto – prejuízo 

possível de acontecer) 

Difusão – Espalhar, derramar, transportar alguma coisa, no caso, conhecimento. 

Irradiar, propagar. 

Direito à vida – A vida é o bem fundamental dos seres vivos. Sem esta não há que se 

falar em qualquer outro direito, pois todos os demais só acontecem, depois haver vida (e 

o que é tido por vida está também em normas e conceitos de várias áreas). Não fosse 

desta forma, não haveria pena para a transgressão ao direto à vida, com severidade. 

Divulgação – Tornar público, publicar, do conhecimento de todos sem exceção.Aqui, 

tornar do conhecimento público sem exceção as pesquisas para que todos usem os 

resultados obtidos. 

Ecodesign - Design ecológico ou ecodesign é o termo para uma crescente tendência 

mundial nos campos da arquitetura, engenharia e design em que o objetivo principal é 

desenvolver produtos, sistemas e serviços que reduzam o uso de recursos não-

renováveis e/ ou minimizem o seu impacto ambiental sendo assim amigáveis para o 

meio ambiente. Utiliza os seguintes princípios:  

- Escolha de materiais de baixo impacto ambiental:menos poluentes, não-tóxicos e de 

produção sustentável ou reciclados, ou que requerem menos energia na fabricação. 

- Eficiência energética: utilizar processos de fabricação com menos energia. 
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- Qualidade e durabilidade: produzir produtos que durem mais tempo e funcionem 

melhor a fim de gerar menos resíduos sólidos; 

- Modularidade: criar objetos cujas peças possam ser trocadas em caso de defeito, pois 

assim não é todo o produto que é substituído, o que também gera menos lixo. 

- Reutilização/Reaproveitamento: Propor objetos feitos a partir da reutilização ou 

reaproveitamento de outros objetos; projetar o objeto para sobreviver seu ciclo de vida, 

criar ciclos. 

Estado ambiental – O Estado Ambiental de Direito emergiu a partir do re-

equacionamento do papel do Estado na sociedade, em face de uma terceira geração de 

direitos fundamentais, particularmente o direito ao meio ambiente (ecologicamente 

equilibrado), à qualidade de vida sadia e à preservação do patrimônio genético. A 

proteção ambiental tem se tornado uma tarefa inevitável do Estado contemporâneo, que 

deve criar condições para a preservação e fruição de bens ambientais, permitindo 

mesmo a caracterização deste como um Estado Pós-Social ou um Estado Ambiental. 

Dessa forma, o meio ambiente passou então a ser considerado como direito fundamental 

da terceira geração – apenas emergiram hoje os chamados direitos da terceira geração, 

mas numa análise mais acurada, eles já existiam. O mais importante deles é o 

reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não 

poluído. 

Estresse ambiental – Estresse é derivado da palavra inglesa Stress, substantivo 

masculino que indica um conjunto de perturbações provocadas por vários agentes 

agressores, e que levam a alteração para pior, dos organismos, sistemas ou situações que 

foram estressados, perturbados em seu ritmo, em seus processos anteriores. Logo, 
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estresse ambiental nada mais é que uma perturbação do ambiente, que altera o ritmo e 

os processos que acontecem de forma natural e espontânea. 

Impacto ambiental - Qualquer alteração significativa no meio ambiente em um ou 

mais de seus componentes provocada por uma ação humana 

Impacto negativo ambiental – Quando da ação humana proposital ou não, resulta 

numa situação de prejuízo ambiental, de perda de qualidade ambiental, alterando o 

ambiente para pior. 

Impacto positivo ambiental – Quando da ação humana proposital, resulta uma 

melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. 

Impacto negativo ambiental – Quando a ação humana proposital resulta em um dano à 

qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. 

Instrumentos de Política Nacional do Meio Ambiente - São meios, medidas e 

procedimentos pelos quais o Poder Público executa a política ambiental. Devem focar-

se sempre na preservação, melhoria e recuperação do Meio Ambiente e do equilíbrio 

ecológico, não havendo hierarquia entre eles e sim requisitos obrigatórios. O 

Licenciamento Ambiental é um instrumento de caráter preventivo da tutela do meio 

ambiente. Não um ato administrativo simples, mas um encadeamento de atos 

administrativos, o que lhe atribui à condição de procedimento administrativo.  

Interdisciplinaridade – São "fatias" dos estudos cientificos e das disciplinas, diversos 

conhecimentos que trabalham em conjunto e sobrepostos para um fim comum, para 

superar conceitos e formas de agir estanques e isoladas. Em termos ambientais, a 

interdisciplinaridade é simplesmente condição/requisito a ser atendido, conforme 

determinação legal para os trabalhos que se referem à ambiente. 

O EIA/RIMA, por exemplo, deve ser realizado por uma equipe técnica interdisciplinar, 

isto é, composta por profissionais das mais diversas áreas, os quais avaliarão os 
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impactos ambientais positivos e negativos do empreendimento pretendido. Com isso, 

objetiva-se a elaboração de um estudo completo e profundo a respeito da pretensa 

atividade. 

Jus-sociológica – Análise referente a Filosofia do Direito e da Sociologia do Direito. 

Significa: Jus (Direitos) Sociais.  

Meio ambiente - Do ponto de vista gramatical, meio e ambiente são sinônimos, porém 

o senso comum os utiliza para denotar o ecossistema. Contudo a dinâmica da lingüística 

usada na forma de se expressar de um é povo é determinante na hora de analisar essa 

questão. Logo, não é errado falar meio ambiente, pois cometeríamos erros ao falar meio 

técnico, meio de cultura ou meio social. Essa expressão gramatical radicou-se no Brasil, 

mas em outros países a cultura determina que se use apenas a palavra Ambiente. 

Popularmente e Comumente é chamado apenas de ambiente no Brasil. 

De acordo com a resolução CONAMA 306:2002, “Meio Ambiente é o conjunto de 

condições, leis, influencia e interações de ordem física, química, biológica, social, 

cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Encontra-se na ISO 14001:2004 a seguinte definição sobre meio ambiente: 

“circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos 

naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-relações.”  

Uma organização é responsável pelo meio ambiente que a cerca, devendo, portanto, 

respeitá-lo, agir como não poluente e cumprir as legislações e normas pertinentes (ISO 

14001). 

 Mercado ecológico – É palavra derivada da economia, do economês. Também 

conhecido por mercado verde. Há duas vertentes de mercado: comércio ecológico é toda 

a transação ou utilização de produtos artesanais, manufaturados ou industrializados, de 

uso pessoal, alimentar, residencial, comercial, agrícola e industrial, seja não-poluente, 



 68

não-tóxico, notadamente benéfico ao meio ambiente e à saúde. Serviços ecológicos: é a 

prestação de serviços por profissionais capacitados e qualificados elaborados para 

contribuir com o desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. 

Vende a idéia de necessidade de profissionais da área ambiental e de gerar produtos 

ambientais como serviços, técnicas e tecnologia.  

Percepção ambiental – Termo usado na psicologia, na psicologia ambiental, que 

estuda a forma como os seres humanos se relacionam com a natureza, explicando a 

origem de suas condutas danosas e salutares para com o ambiente. 

Cada indivíduo observa, vive, reage e responde diferentemente frente às inúmeras 

situações do dia-a-dia, vivendo também experiências ligadas às ações sobre o meio onde 

se encontra. As respostas ou manifestações são, portanto,  resultado das percepções, dos 

processos cognitivos, julgamentos e expectativas, da bagagem cultural e das 

informações que cada indivíduo traz. A percepção ambiental está diretamente ligada à 

forma de sentir e de enxergar o ambiente natural, conforme as informações e 

ensinamentos que um indivíduo tem. Embora nem todas as manifestações psicológicas 

sejam evidentes, são constantes e afetam nossa conduta, na maioria das vezes, 

inconscientemente. Por isso, perceber o ambiente é importante para que se possa ter 

êxito nas ações de preservação, conservação e manutenção do ambiente. 

Preservação – Tem o sentido de perpetuar os recursos naturais, de forma a não usá-los, 

nem modificá-los, ainda que de forma racional e monitorada.  

Pesquisadores ambientais – Conjunto de pessoas que fazem pesquisas, estudos sobre o 

ambiente natural e seus processos renovatórios, econômicos, e tecnologias para 

melhorar estes processos.  
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Prevenção – A gestão ambiental é eficaz quando atua de forma a prevenir e evitar a 

ocorrência de danos ao meio ambiente. Deve-se “Prevenir” para não corrigir, pois 

muitas vezes o dano pode ser irreversível, exigindo medidas drásticas de compensação e 

não de mitigação. 

Princípio da Prevenção (poluidor pagador) – O Direito Ambiental, enquanto ciência 

de origem recente, encontra como um dos maiores obstáculos ao seu estudo sistemático, 

a legislação esparsa que trata da proteção ao meio ambiente. Dentre os vários princípios 

norteadores do tema, destaca-se o princípio da prevenção do dano ambiental. Tal 

direcionamento fundamental consiste no comportamento efetuado com o intuito de 

afastar o risco ambiental. A geração de danos deve ser evitada na fonte, e para isso, 

antecipam-se medidas.O objetivo deste Princípio é controlar as atividades 

potencialmente poluidoras e, dessa forma, operacionalizar os princípios da precaução e 

do poluidor-pagador; por isso os licenciamentos possuem prazos de validade: as 

garantias de não poluição e degradação não são eternas e precisam ser revistas 

periodicamente para viabilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do 

equilíbrio ecológico. Constata-se, portanto, que a noção de prevenção diz respeito ao 

conhecimento antecipado dos sérios danos que podem ser causados ao bem ambiental 

em determinada situação e a realização de providências para evitá-los. Já se verifica um 

nexo de causalidade cientificamente demonstrável entre uma ação e a concretização de 

prejuízos ao meio ambiente. 

Remediação - São ações determinantes utilizando técnicas e operações específicas, 

tendo em vista anular os efeitos nocivos, seja no ser humano, seja no restante da biota, 

de elementos tóxicos num determinado sítio. Em outras palavras, é um termo usado para 

corrigir problemas em áreas contaminadas (AC). Não confundir com reabilitação, 
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recuperação ou restauração, termos que são muito próximos, já que todos se referem a 

ações a serem tomadas em áreas degradadas. 

Sustentabilidade ambiental – É a manutenção das funções e componentes do 

ecossistema. Seu objetivo é manter as condições ambientais de equilíbrio, de forma que 

as pessoas e outras espécies possam ter direito à vida com qualidade, tendo em conta a 

habitabilidade, a beleza do ambiente,  e sua função como recursos renováveis, para a 

perpetuação da biosfera. A sustentabilidade ambiental refere-se à interferência danosa 

do ser humano nos ecosistemas, deixando de fora os processos de pedração natural 

(cadeia alimentar). 

Tecnologias limpas – Forma de produção, cujos resultados são de maior 

responsabilidade ambiental. São técnicas e alternativas viáveis de minimização do 

impacto ambiental negativo. Diminuindo-se o consumo de matéria-prima, a produção 

de resíduos e, portanto, a necessidade de descarte, obtém-se com a gestão ambiental 

lucros indiretos significativos. 

 


