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INTRODUÇÃO

O Bioma Mata Atlântica é um dos mais 
ameaçados do mundo, contando atualmente 
com cerca de 7% da sua cobertura vegetal 
original (GALETTI, 2001). Uma das estratégias 
utilizadas no planejamento ambiental para frear 
as intervenções antrópicas é a criação de espaços 
territoriais especialmente protegidos, como as 
unidades de conservação (UC). Na escala federal, 
o Sistema Nacional de Unidades da Conservação 
(SNUC) é gerido pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
criado pela Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 
2007. Dentre as suas competências está a gestão 
e fiscalização das infrações ambientais cometidas 
no interior de UC, amparado pela aplicação da Lei 
de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998). Neste 
contexto, objetiva-se avaliar a atuação do ICMBio 
na fiscalização dos crimes ambientais nas UC 
federais de Santa Catarina, identificando os tipos 
de infrações ambientais, além da sua distribuição 
espacial e temporal.

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento dos autos de infração lavrados nas 
UC federais de Santa Catarina foi realizado através 
da base de dados disponibilizada pelo ICMBio. 
Foram selecionadas as infrações ambientais 
cometidas entre 2009 e 2018. Os autos de infração 
foram classificados e analisados quanto à UC de 
ocorrência, ao ano e tipo de infração cometida 
(de acordo com o Decreto nº 6514 de 2008). O 
mapeamento da distribuição espacial foi realizado 
no programa ArcGis 10.1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total foram identificadas 1700 infrações 
ambientais cometidas no interior de UC federais 

de Santa Catarina, sendo 1038 ocorridas em UC 
do grupo Proteção Integral e 662 em UC do grupo 
Uso Sustentável. O maior número de autuações 
em localidades mais restritivas ao uso pode estar 
relacionado com uma atuação mais efetiva do 
ICMBio nestas localidades, por essência mais 
proibitivas ao uso humano (BRASIL, 2000). A 
atuação da fiscalização ambiental no interior da 
UC de Santa Catarina foi crescente nos quatro 
primeiros após a criação do ICMBio (2009 a 
2012), entretanto se observa uma tendência 
a redução da fiscalização nos últimos quatro 
anos. O padrão observado está diretamente 
alinhado com o ritmo do orçamento destinado 
ao longo destes anos para o Ministério do Meio 
Ambiente, que caiu mais de 25% nos últimos 
cinco anos (WWF, 2018). Os crimes ambientais 
mais recorrentes estão relacionados à fauna e à 
flora. Destaca-se a pesca em período de defeso, 
em área não autorizada, com apetrechos de coleta 
proibidos, em tamanho inferior ao permitido ou 
com abuso de licença. Em relação à flora, Santa 
Catarina esteve como o estado que mais suprimiu 
a vegetação nativa no bioma Mata Atlântica 
entre os anos 2000 e 2008, totalizando 45.500ha 
(Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2008). As 
UC, por possuírem maiores extensões contínuas 
de florestas de Mata Atlântica, são localidades 
sensíveis às pressões antrópicas. Na área urbana 
as principais ameaças são provenientes da 
construção civil e de loteamentos, enquanto 
no meio rural o reflorestamento com culturas 
homogêneas, lavoura e pecuária exercem maior 
impacto (SMINSKI; FANTINI, 2010).

CONCLUSÃO

A maior ocorrência de infrações ambientais 
foi constatada nas UC federais enquadradas 
como Proteção Integral, denotando o caráter 
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mais restritivo ao uso conforme apregoado pela 
legislação ambiental. A atuação do ICMBio nas 
ações de fiscalização ambiental aparenta estar 
diretamente relacionada com a disponibilidade 
do orçamento destinado ao Ministério do Meio 
Ambiente. Os crimes ambientais mais comuns na 
UC de Santa Catarina estão relacionados à fauna 
(atividade pesqueira) e à flora (desmatamento).
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