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RESUMO 

 
Este trabalho está associado ao modelo de desenvolvimento descentralizado que 
teve sua origem no contexto da crise econômica do final dos anos 70. Quando da 
elevação persistente dos níveis de desemprego que colocou em cheque o modelo 
de desenvolvimento centralizado, baseado nos grandes polos urbanos industriais. 
No caso do município de Guaramirim, localizado em Santa Catarina, a questão não 
foi diferente, parece que neste caso o modelo de industrialização difusa do estado 
imprimiu no desenvolvimento do polo do setor metalmecânico um caráter inovador, 
no processo de desenvolvimento territorial. Em Guaramirim encontram-se projetos 
capazes de inovar através da manifestação de novas tecnologias, cooperação entre 
as empresas, e apoio de autoridades federais, estaduais, locais e universidades.  
Este tipo de desenvolvimento apresenta-se como promissor, onde se acredita que a 
perspectiva da territorialização do desenvolvimento pode ser caracterizada pelo caso 
dos chamados meios inovadores, os quais foram primeiramente estudados nos 
distritos industriais da terceira Itália. Em outros países e regiões estes podem 
apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Neste contexto, buscou-se com 
este trabalho identificar o conceito de meio inovador de Guaramirim (SC), 
apresentando as estratégias de inovação tecnológica de Micro e Pequenas 
Empresas. Tendo como objetivo central discutir se há em Guaramirim (SC) um meio 
inovador a partir da perspectiva territorial no setor metalmecânico, com objetivos 
específicos de: (1) elencar os tipos de recursos naturais explorados pela indústria do 
setor metalmecânico em Guaramirim (SC); (2) discutir se há em Guaramirim (SC), 
um meio inovador a partir da perspectiva territorial, no setor metalmecânico; (3) 
discutir se este meio inovador coloca em prática a inovação tecnológica para 
minimizar os impactos ambientais. A questão norteadora é: existe em Guaramirim 
(SC), um meio inovador a partir da perspectiva territorial na industrial 
metalmecânica? A metodologia adotada foi exploratória, a partir do estudo de caso 
das indústrias do setor metalmecânico IMAM, ROAGE e NITRION do Brasil, de 
fundição, usinagem e tratamento termoquímico, respectivamente. Os resultados 
encontrados através dos dados empíricos apontam para a existência de uma 
manifestação de dinâmica territorial, pela constante necessidade de inovação 
tecnológica e pela cooperação entre as empresas. Este fato acabou por gerar uma 
nova dinâmica territorial no setor metalmecânico de Guaramirim, contribuindo para o 
desenvolvimento territorial. 
 
Palavras-chave: Território, Inovação e Desenvolvimento. 



ABSTRACT 

 
This research is associated to the development model decentralized that had its 
origin in the context of the economical crisis of the end of the seventies. When it 
happened the persistent elevation of the unemployment levels, that keep in check the 
model of centralized development, based on the great industrial urban poles. In the 
case of the district of Guaramirim, located in Santa Catarina, the subject was not 
different, it seems that in this case the model of diffuse industrialization of the state, 
printed in the development of the pole of the mechanical metal activity an innovative 
character, in the process of territorial development. In Guaramirim there are projects 
that are capable to innovate through the manifestation of new technologies, 
cooperation among the companies, and support of federal, state, places and 
academic authorities.  This development type comes as promising, where it is 
believed that the perspective of the territorialization of the development can be 
characterized by the innovative means, which were studied firstly in the industrial 
districts of third Italy. In other countries and areas, these can present different 
development apprenticeships. In this context, it was intended, with this work, to 
identify the concept of innovative means of Guaramirim (SC), presenting the 
strategies of technological innovation of micro and small companies. To discuss if 
there is in Guaramirim (SC) an innovative mean starting from the territorial 
perspective in the mechanical metal activity it was as central objective. The specific 
objectives were: (1) To present the types of natural resources explored by the 
industry of the mechanical metal activity in Guaramirim (SC); (2) To discuss if there is 
in Guaramirim (SC), an innovative mean starting from the territorial perspective, in 
the mechanical metal activity; (3) To discuss this innovative middle puts in practice 
the technological innovation to minimize the environmental impacts. The guide 
question is: does it exist in Guaramirim (SC), an innovative mean starting from the 
territorial perspective in the mechanical metal industry? The adopted methodology 
was exploratory, starting from the study of the case of the mechanical metal 
industries IMAM, ROAGE and NITRION of Brazil; of foundry, manufactory and 
treatment thermic/chemical, respectively. The founded results, through the empiric 
data, appear for the existence of a manifestation of territorial dynamics, for the 
constant need of technological innovation and for the cooperation among the 
companies. This fact ended for generating a new territorial dynamics in the 
mechanical metal activity of Guaramirim, contributing to the territorial development.   
   
Word-key: Territory, Innovation and Development.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este trabalho está associado ao modelo de desenvolvimento descentralizado 

que teve sua origem no contexto da crise econômica do final dos anos 1970, quando 

a elevação persistente dos níveis de desemprego colocou em cheque o modelo de 

desenvolvimento centralizado, baseado nos grandes pólos urbanos industriais.  

Nas estruturas industriais, como nas relações com o território, a combinação 

entre os dois fenômenos produziu a multiplicação de novas estratégias de 

desenvolvimento. Duas dentre elas revestem-se de importância particular desde 

quando se trata de compreender o desenvolvimento e a significação das novas 

tecnologias: (1) o recurso às Pequenas e Médias Empresas (PME) e Pequenas e 

Médias Indústrias (PMI); (2) a corrida à inovação tecnológica.  

(1) No primeiro caso, a verdadeira onda de recursos financeiros às PME-PMI 

encontra a sua justificativa para além da consideração das vantagens da 

flexibilidade reconhecida. Para Firkowski e Sposito (2008, p. 29), o recurso às PME 

tem um papel essencial nas novas estratégias dos três tipos principais de atores do 

desenvolvimento: as empresas, as coletividades territoriais e locais e o Estado. 

Compreendendo os atores do território como sendo, segundo Reis (2006), governo, 

mercado e sociedade civil. 

(2) No segundo caso, em razão do sucesso da terceira revolução industrial e 

igualmente da crise econômica, a busca por ganhos de produtividade torna-se uma 

imperiosa necessidade para as empresas (Firkowski e Sposito, 2008, p. 31), daí a 

importância da corrida à inovação tecnológica. 

No âmbito nacional, a criação em 1988 do Fundo para Pesquisa e Tecnologia 

dá amparo às ações em busca da inovação nos processos produtivos, que nos 

termos de Schumpeter (1982) é a força motriz da máquina capitalista.  As 

elaborações de Schumpeter no início do século XX tiveram um impacto considerável 

no debate sobre transformações tecnológicas e desenvolvimento econômico. Já tem 

sido amplamente divulgado nos círculos acadêmicos que a teoria da inovação 

começou com o trabalho do economista austríaco Joseph Schumpeter, o qual 

definiu a inovação como: 
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Um novo produto, novo processo de produção ou nova forma de 
organização, como uma aquisição ou abertura de novos mercados. É o 
impulso fundamental que coloca e mantém em movimento a engrenagem 
da economia  (SCHUMPETER, 1982, p. 66).  

 

Ainda o conceito de inovação tecnológica, a partir da organização industrial, 

Schumpeter diz que:  

 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre de novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria [...]. A abertura de 
novos mercados — estrangeiros ou domésticos — e o desenvolvimento 
organizacional, da oficina artesanal aos conglomerados [...] ilustram o 
mesmo processo de mutação industrial [...] que incessantemente 
revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 
destruindo a velha, no caso, começa a fazer uma nova equipe. Esse 
processo de Destruição Criativa é o fato essencial do capitalismo. É nisso 
que consiste o capitalismo e é aí que têm de viver todas as empresas 
capitalistas (SCHUMPETER, 1982, p. 112). 

 

A perspectiva da territorialização do desenvolvimento na economia 

internacional globalizada pode ser caracterizada pelo caso dos chamados meios 

inovadores. A relação entre inovação e desenvolvimento está associada ao conceito 

de meio inovador de Maillat (1995), onde mecanismos de desenvolvimento residem 

em regiões que são capazes de inovar, de por em prática projetos que aliem as 

novas técnicas à cooperação entre as empresas, e as instituições de pesquisa.  

Os estudos centrados nos distritos industriais foram originalmente abordados 

por Courlet e Pecqueur (1994), para o caso da França e por Becattini (1994), 

Garofoli (1994), além de outros, para o caso da terceira Itália. 

Estes estudos sobre meios inovadores podem ser caracterizados no Brasil em 

Santa Catarina, onde reconhecidamente as PMEs destacam-se, e onde fica evidente 

a relação entre o desenvolvimento da MPE e o desenvolvimento territorial.  

 
É necessário observar-se que existem diferentes maneiras na forma com 
que se manifestam estas especializações regionais em Santa Catarina. 
Algumas atividades produtivas concentraram-se em regiões geográficas 
amplas e em outras, formaram-se cadeias produtivas industriais locais. 
Diferentes regiões especializadas, estas cadeias aproximam-se mais do 
conceito de clusters, que podem também ser chamados de aglomerações 
setoriais locais (CAMPOS, 2002, p. 147). 

 

Nesta altura, o Estado de Santa Catarina apresenta uma estrutura industrial 

diversificada, incluindo desde setores tradicionais até os mais dinâmicos da 
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economia. Diante das novas mudanças impostas pela economia na década de 90, 

em todos os setores no país, estes tiveram que passar por uma reestruturação 

produtiva, com o objetivo de atender às exigências impostas pelo mercado. A 

reestruturação industrial reduz a importância de setores pesados, intensivos em 

recursos naturais, trabalho e energia, dando primazia aos setores intensivos em 

conhecimento.  

Com toda esta reestruturação as indústrias catarinenses, incluindo as do 

setor metalmecânico, tiveram que aplicar sistemas inovadores de produção, porém, 

inicialmente, sem se preocupar com os impactos ambientais. Entretanto, com os 

questionamentos recentes sobre as agressões ao meio ambiente, as empresas 

começaram a ser monitoradas por órgãos ambientais, no sentido de minimizar estes 

impactos. Isto não ocorreu somente com as grandes indústrias, mas também com as 

de pequeno e médio porte, que tiveram que acompanhar as mesmas exigências. 

Como exemplo, podemos citar a região nordeste de Santa Catarina, onde existem 

muitas fundições, que geram milhões de toneladas de areia de fundição, a qual 

libera FENOL (rejeito químico cancerígeno) e pode contaminar as águas oceânicas.  

Neste contexto destaca-se o interesse do presente trabalho em discutir se 

existe um meio inovador em Guaramirim (SC), considerando-se que este apresenta 

um setor empresarial altamente diversificado (Secretaria da Indústria e Comércio, 

2007), contemplado praticamente com todos os segmentos da indústria, comércio, 

agricultura e serviços. O município possui 30.481 habitantes (IBGE, 2006), destes, 

4.129 estão empregados em 308 indústrias de transformação. O PIB de Santa 

Catariana é de R$ 85.295 bilhões, ao lado do PIB de Guaramirim que é de R$ 

774.662,00, com cadastro de 5.413 negócios ou empreendimentos em pleno 

funcionamento (Secretaria da Indústria e Comércio, 2007).  

Dentre estes segmentos, os setores agrícola, de alimentos, têxtil, químico, de 

mineração e metalmecânico são os que mais se destacam no complexo fabril. No 

setor agrícola e de alimentos destacam-se a rizicultura e a bananicultura, 

predominantes, como também a industrialização de alimentos (conservas), 

embutidos (aves, suínos e bovinos), viveiros florestais e as hortaliças.  

No setor têxtil, altamente competitivo, destacam-se o setor de tecidos, facção, 

estamparia e a industrialização de acabamento. O setor químico é destacado pelas 

indústrias de tintas e solventes, indústrias de sopro e extrusão de plásticos, como 
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também pela base de distribuição de petróleo (Petrobrás), pela estação distribuidora 

de gás (SC Gás) e pelos postos de abastecimento de combustíveis.  

Na área de mineração o destaque é para as extratoras de areia do Rio 

Itapocú e na exploração de saibro (cobertura de rodovias), industrialização de 

rochas (granitos, brita e outros derivados), indústria de pré-moldados e argila para 

aterros e olarias. O desenvolvimento econômico do município de Guaramirim (SC), 

não provém somente das indústrias já mencionadas, mas também do ramo 

moveleiro, com forte destaque nacional e internacional, em cozinhas, sofás, camas, 

colchões, portas, janelas e principalmente de móveis sob medida.  

 Com relação ao desenvolvimento tecnológico, o Município de Guaramirim 

(SC) apresentou sua alavancagem inicial quando do conhecimento, por parte dos 

empresários, das vantagens das inovações tecnológicas. Sendo o caso da indústria 

do setor metalmecânico, que teve acesso a estas inovações através dos 

profissionais da área de engenharia que buscaram atualização nas universidades e 

visitas técnicas a feiras do setor, nacionais e internacionais, apoiados pelas 

associações comerciais. Esse processo é o resultado de uma combinação bastante 

particular das relações entre Ciência, Tecnologia, Informação e a Sociedade, mais 

precisamente, das relações entre a universidade, o poder público e o setor produtivo 

(MATTEDI; THEIS, 2006).  

Nesta situação, pode ser observado como funciona a dinâmica do 

desenvolvimento territorial de Guaramirim (SC) na caracterização das estratégias de 

inovação tecnológica do setor metalmecânico local. A dinâmica do desenvolvimento 

territorial é, neste caso, inovadora em nível local, regional e estadual, porque a 

estratégia de desenvolvimento local tem atraído novas empresas para a região, 

fazendo com que as articulações não só das empresas entre si, mas da coletividade 

transformem o território em um meio atrativo, ao longo do tempo. Esta dinâmica 

territorial de atração de novas empresas no município de Guaramirim (SC) tem 

transformado o território em um meio atrativo, através das articulações entre os 

atores do território: a sociedade civil, a universidade, o poder público e o setor 

produtivo. 

Nestes termos, o debate do desenvolvimento territorial no âmbito acadêmico 

e teórico toma posição frente às questões de território, inovação e desenvolvimento. 

Assim, discutiremos se existe no município de Guaramirim (SC) um meio inovador 

que será demonstrado a partir da dinâmica local do território estudado das indústrias 
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do setor metalmecânico IMAM, ROAGE e NITRION do Brasil. Este caso mostra a 

emergência do processo de dinamismo continuado, em regiões periféricas ou 

semiperiféricas o qual esboça uma resposta à questão norteadora da pesquisa: 

existe em Guaramirim um meio inovador a partir da perspectiva territorial? 

 
1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

1.2.1 Relevância Teórica 

 

 Este tema se justifica por ser uma estratégia de apreensão da realidade 

local/regional que define o campo empírico de pesquisa, ou seja, os fenômenos que 

dão sentido ao recorte espacial estudado. O entendimento da realidade territorial, 

neste caso, é relevante para a retro-alimentação e construção de novas estratégias 

de desenvolvimento.  Alicerçamos nossa justificativa no ponto de vista de Castro 

(2003, p. 127): “[...] o campo de referência na pertinência do fenômeno [...] construir-

se um modo de aproximação do real [...] que é na realidade, a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno”. 

 

 

 

 

1.2.2 Relevância Prática 

 

 A relevância desta dissertação recai sobre uma aplicação direta em questões 

de desenvolvimento territorial, para empresas, associação empresarial, subsidiar 

instituições governamentais, técnicos, pesquisadores e professores. 

 

1.3 PERGUNTAS E HIPÓTESES 

 

1.3.1 Perguntas 

 

A) Existe, em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da perspectiva 

territorial, no setor metalmecânico?                                                
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B) Quais os recursos naturais explorados pelas indústrias do setor 

metalmecânico de fundição, usinagem e tratamento termoquímico em 

Guaramirim (SC)? 

 

C) O meio inovador de Guaramirim (SC) coloca em prática a inovação 

tecnológica para minimizar os impactos ambientais na indústria 

metalmecânica? 

 

1.3.2 Hipóteses  

 

A) Existe em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da perspectiva 

territorial na industrial metalmecânica. 

 

B) Os recursos naturais locais explorados pelas indústrias do setor 

metalmecânico de Guaramirim (SC) são água, areia, e gás natural;  

 

C) O meio inovador coloca em prática inovação tecnológica para minimizar 

impactos ambientais na indústria metalmecânica em Guaramirim (SC). 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

• Discutir se há em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da 

perspectiva territorial, no setor metalmecânico. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Elencar os tipos de recursos naturais explorados pela indústria do setor 

metalmecânico em Guaramirim (SC). 

 

• Discutir se este meio inovador coloca em prática a inovação tecnológica 

para minimizar os impactos ambientais, em Guaramirim (SC). 
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1.5 METODOLOGIA 

 

Como procedimento tem-se um estudo de caso com abordagem 

exploratória. As técnicas utilizadas serão: coleta de informações por meio de 

questionários (entrevistas) e dados secundários. 

Estudo de caso: Analisou indústrias do setor metalmecânico, sendo uma de 

fundição, uma de usinagem e uma de tratamento termoquímico. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Elencar os tipos de 
recursos naturais 
explorados pelas 
indústrias do setor 
metalmecânico 

1a. Levantar com entidades governamentais o número de 
empresas deste setor metalmecânico em Guaramirim (SC); 
 

 
1b. Realizar entrevistas in loco com os empresários para 
identificar os tipos e graus de impacto e quais as tecnologias 
aplicadas para minimizá-los; 
 

 
1c. Identificar os tipos de recursos naturais explorados 
(água e areia), e a destinação dos produtos oriundos da 
utilização destes recursos. 
 
 

Discutir se há em 
Guaramirim (SC), um 
meio inovador a partir 
da perspectiva 
territorial, no setor 
metalmecânico. 

2a.. Caracterizar o desenvolvimento industrial do município 
de Guaramirim (SC). 
 
2b.  Estudar as estratégias da inovação tecnológica na 
dinâmica do desenvolvimento territorial, no caso das 
indústrias IMAM, ROAGE e NITRION do Brasil. 
 
2c. Estudar a manifestação da dinâmica territorial nos casos 
das indústrias IMAM, ROAGE e NITRION do Brasil. 

Avaliar se o meio 
inovador coloca em 
prática a inovação 
tecnológica para 
minimizar os impactos 
ambientais em 
Guaramirim (SC). 

3a. Identificar os conceitos de inovação a partir da 
perspectiva territorial, observando se as novas tecnologias 
estão sendo aplicadas para minimizar os impactos 
ambientais. 

 

Quadro 1 – Procedimentos Metodológicos relacionados aos Objetivos Específicos 
Fonte: Elaboração do autor 
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1.5.1 Abordagem Teórica 

 

Na fundamentação teórica realizou-se a pesquisa bibliográfica, identificando 

as teorias pertinentes ao tema do estudo de caso. O objetivo da pesquisa 

bibliográfica é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas e 

técnicas existentes sobre o território, inovação e desenvolvimento. 

 

 

1.5.2 Técnicas 

 

Primeiramente foi realizada a pesquisa bibliográfica, que norteou a 

fundamentação teórica da dissertação. De acordo com Cervo; Bervian (2002), a 

pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos, ou seja, as categorias apontadas acima serão 

fundamentadas em teóricos que tratam destes assuntos específicos. 

Complementando, Rúdio (2001, p. 51) define a pesquisa bibliográfica como aquela 

“desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”.  

Pesquisa documental, segundo Rúdio, é aquela que: 

 

Assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre 
ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se 
utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa (RUDIO, 2001, p. 51). 

 

Mas Gil enfoca que “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico (fazer análise de documentos), ou que 

ainda podem ser relembrados de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 1999, 

p. 66). O tipo de pesquisa adotado é a exploratória, a qual Mattar define:  

 
Os propósitos desta pesquisa são os de se obter informações sobre 
possibilidades práticas de realização da pesquisa, ganhar maior 
conhecimento sobre o tema, desenvolver hipóteses para serem testadas e 
aprofundar questões a serem estudadas (MATTAR, 1996, p. 77). 

 

Ainda, a respeito da pesquisa exploratória, Gil aponta que: 
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A pesquisa exploratória tem como principal finalidade, desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores (GIL, 1999, p. 43).  

 

Portanto, este tipo de pesquisa se torna útil quando se tem noção muito 

vaga do problema de pesquisa. Quando surge a necessidade de se aprofundar mais 

no assunto. Para construir esta pesquisa, será utilizado o tipo de pesquisa qualitativa 

que segundo Roesch (1996) é apropriada para a avaliação formativa, quando se 

trata de melhorar a efetividade de um programa ou plano, mesmo quando é o caso 

da proposição de planos. Ou seja, quando se trata de selecionar as metas de um 

programa e construir uma intervenção, mas não é adequada para avaliar resultados 

de programas ou planos.   

A utilização da pesquisa qualitativa facilita ao pesquisador entender a 

complexidade de algum problema, auxiliando a compreender e classificar os 

resultados. O ambiente industrial foi a fonte direta para a coleta dos dados. 

Foram utilizadas as técnicas de entrevistas nas empresas do setor 

metalmecânico, procurando realizar um levantamento histórico e documental nas 

repartições públicas mencionadas. Entrevista, de acordo com Roesch é:  

 

Uma técnica demorada e requer muita habilidade do entrevistador. Seu 
objetivo primário é entender o significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações em contextos que não foram estruturados 
anteriormente, a partir de suposições do pesquisador (ROESCH, 1996, p. 
150). 

 

E complementando a citação de Minayo, que diz:  

 
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 
dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez 
que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos autores, 
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 
realidade que está sendo focalizada. Suas formas de realização podem ser 
de natureza individual e/ou coletiva (MINAYO, 1994, p. 57).   
 

1.5.3 Etapas desenvolvidas 

 

1. Caracterizaram-se as indústrias existentes do setor metalmecânico nos três 

segmentos a serem abordados no município de Guaramirim (SC);  
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2. Realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre desenvolvimento e industrialização; 

espaço, território e desenvolvimento industrial local; desenvolvimento sustentável 

e meio ambiente; inovação e desenvolvimento organizacional; 

3. Verificou-se se há em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da perspectiva 

territorial. 

4. Discutiu-se se o meio inovador coloca em prática a inovação tecnológica para 

minimizar impactos ambientais. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro faz-se a 

introdução à temática do trabalho, com uma breve contextualização do problema da 

pesquisa e apresentando a justificativa do estudo. Neste capítulo, ainda se 

apresentam os objetivos e a metodologia. No capítulo 2, é mostrado o referencial 

teórico da pesquisa. O capítulo 3 foi dedicado a discussão da hipótese de que existe 

em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da perspectiva territorial no setor 

metalmecânico. O capítulo 4 discute a hipótese de que o meio inovador coloca em 

prática a inovação tecnológica para minimizar impactos ambientais, em Guaramirim 

(SC). Finalmente, o último capítulo tece as considerações finais sobre o teste das 

hipóteses realizadas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo é dedicado à fundamentação da teoria pertinente ao tema de 

estudo. Ele apresenta conceitos e enfoques sobre território, inovação e 

desenvolvimento. O capítulo está dividido em quatro partes: a primeira parte 

relaciona a questão do desenvolvimento com a industrialização. A segunda parte 

conceitua espaço, território e desenvolvimento industrial local. A terceira parte 

enfoca a relação entre desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Na quarta 

parte, aborda-se dentre outros temas, o processo de destruição criativa de 

Schumpeter (1982), para conceituar as novas formas de organização industrial no 

desenvolvimento organizacional através da inovação. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

A busca desenfreada pelo desenvolvimento econômico através da 

industrialização levou a maioria dos países do mundo a concentrarem esforços na 

promoção do aumento do produto interno bruto (PIB), deixando a qualidade de vida 

em segundo plano. O crescimento econômico era visto como meio e fim do 

desenvolvimento. Esta é uma visão que está mudando lentamente, porém deixou 

gravíssimos danos para a humanidade. Na realidade o que existe é uma 

controvérsia entre desenvolvimento e crescimento econômico. É mister entender as 

relações entre desenvolvimento e industrialização. O debate sobre desenvolvimento 

é bastante rico no meio acadêmico, principalmente quanto à distinção entre 

desenvolvimento e crescimento econômico, muitos autores atribuem apenas os 

incrementos constantes no nível de renda como a condição para se chegar ao 

desenvolvimento, sem se preocuparem como os incrementos serão distribuídos.  

O desenvolvimento, segundo Sachs (1997) é um conceito:  

 

[...] abrangente diferente de crescimento econômico, ainda considerado 
uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente, incluindo as 
dimensões da ética, política, social, ecológica, econômica, cultural e 
territorial, todas elas sistematicamente inter-relacionadas e formando um 
todo.  

 

A natureza processual do desenvolvimento exige, além disso, que se leve 

em consideração sua sustentabilidade (perenidade) para satisfazer o postulado ético 
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da solidariedade diacrônica com as futuras gerações, simétrico ao postulado da 

solidariedade sincrônica com a geração presente que, por sua vez, explica a 

primazia das considerações sociais na determinação dos objetivos de 

desenvolvimento. Ainda, segundo Sachs (1997), no mundo real, que não lembra o 

modelo ideal da perfeita competição e transparência democrática, as assim 

chamadas forças de mercado (e os grupos poderosos por trás delas) tendem a 

promover um padrão perverso de crescimento através da desigualdade ou mesmo 

crescimento com desenvolvimento. 

O desenvolvimento não deve priorizar tão somente o crescimento 

econômico, mas, primar antes de qualquer coisa, o bem-estar dos seres existentes 

no planeta e, para isso, as ações devem ser minuciosamente planejadas como 

forma de prever as consequências dos atos, (efeitos de nossas escolhas) antes de 

agir. Quando os efeitos negativos podem ser antecipados, as pessoas tendem a 

prevenir ou mudar as ações. Caso isso não aconteça, aceitem as consequências.  

Assim, o conceito de desenvolvimento para Bassan e Siedenberg (2003) 

compreende: 

 

A idéia de crescimento, superando-a, ou seja, o desenvolvimento passa a 
ser tratado, a partir de critérios, como a eficiência produtiva, a satisfação 
das necessidades humanas e o atendimento dos objetivos da sociedade, o 
que implica uma boa administração dos escassos recursos. O 
desenvolvimento passa a ser qualitativo, buscando, paralelamente ao 
aumento da produção, uma melhor distribuição de renda e maior qualidade 
de vida (BASSAN; SIEDENBERG, 2003, p. 145).  

 

Para Vasconcelos e Garcia, o desenvolvimento, em qualquer das 

concepções, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na 

qualidade de vida, ou seja, deve incluir: 

 

As alterações da composição do produto e a colocação de recursos pelos 
diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem 
estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições 
de saúde, alimentação, educação e moradia) (VASCONCELOS; GARCIA, 
1998, p. 205). 

 

A diferença, segundo os autores acima citados, entre crescimento econômico 

e desenvolvimento econômico está relacionada ao crescimento da renda nacional 

per capita, e um país só estará realmente melhorando seu nível de desenvolvimento 

econômico e social se, juntamente com o aumento da renda per capita, estiver 
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também melhorando os indicadores sociais. Aumento da renda per capita, para 

Firkówski e Sposito, significa: 

  

A indústria representa por excelência o setor criador de novas riquezas e de 
novos empregos, o que dava garantia de independência econômica e 
política: por suas capacidades de produzir diversos efeitos de 
encadeamento e de múltiplos efeitos induzidos como por sua aptidão em 
reforçar as polarizações espaciais, a atividade industrial permite atingir o 
seio do crescimento autônomo e um papel determinante no quadro de 
desenvolvimento econômico regional (FIRKÓWSKI; SPOSITO, 2008, p. 24). 

 

O crescimento econômico e populacional das últimas décadas no mundo está 

marcado por disparidades. Embora os países do hemisfério norte possuam apenas 

um quinto da população do planeta, eles detêm quatro quintos dos rendimentos 

mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de 

madeira mundial. De acordo com a previsão populacional da ONU, a população 

mundial vai duplicar na segunda metade do século XXI, e a maior parte vai crescer 

nos países do Terceiro Mundo, e um aumento de duas vezes no padrão de vida 

médio global é antecipado. Entretanto, o desenvolvimento econômico é vital para os 

países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos 

países industrializados, mesmo porque não seria possível. Como bem disse Celso 

Furtado (2000), que o verdadeiro desenvolvimento não deve ser confundido com 

crescimento econômico, pois é na maioria das vezes resultado da modernização das 

elites, nos locais onde existam projetos sociais subjacentes. 

Na verdade, existem controvérsias entre os conceitos de crescimento 

econômico e desenvolvimento. Desenvolvimento, até pouco tempo, era visto como 

sinônimo de crescimento econômico, o qual objetivava somente o lucro, 

independente das consequências ambientais.   

E isto é bem observado por Scatolin, que define uma destas controvérsias: 

 

Poucos são os outros conceitos nas Ciências Sociais que se têm prestado a 
tanta controvérsia. Conceitos como progresso, crescimento, 
industrialização, transformação, modernização têm sido usados 
frequentemente como sinônimos de desenvolvimento. Em verdade, eles 
carregam dentro de si toda uma compressão específica dos fenômenos e 
constituem verdadeiros diagnósticos da realidade, pois o conceito prejulga, 
indicando em que se deverá atuar para alcançar o desenvolvimento 
(SCATOLIN, 1989, p. 6). 
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Ainda sobre desenvolvimento existem duas correntes e, segundo Souza 

(1993), que traça um paralelo entre crescimento e desenvolvimento: a primeira 

clássica e neoclássica, o crescimento como sinônimo de desenvolvimento, enquanto 

que na segunda, marxista e cepalina, crescimento é condição indispensável para o 

desenvolvimento. Já, Scatolin (1989, p. 15) diz que:  

 

Esta visão começou a ser difundida nos anos 40 pelos economistas 
estruturalistas ligados a CEPAL, que passaram a encarar o 
desenvolvimento de maneira bem distinta do crescimento, enquanto este 
era entendido como um processo de mudança quantitativa de uma 
determinada estrutura, desenvolvimento era interpretado como um processo 
de mudança qualitativa de uma estrutura econômica e social.  

 

Mesmo diante de tanta controvérsia, o crescimento econômico apesar de 

não ser a única condição suficiente para o desenvolvimento, é um requisito para a 

superação da pobreza. Nas literaturas especializadas em geografia econômica, o 

que existe é uma associação de desenvolvimento com industrialização, pois a 

indústria foi responsável por novos incrementos positivos nos produtos, 

consequentemente, chamado de crescimento econômico.  

Entretanto, Furtado (1995) salienta, com base nas idéias de Perroux, que o 

pensamento econômico é suplantado pela inovação. Por isso, este pensamento 

apresenta novas formas que diferenciam os antigos centros industriais por novos 

centros tecnológicos de inovação. Em contrapartida, o pensamento de Cano (1985), 

diz que a industrialização causou a perda da qualidade de vida. A ampliação da 

atividade econômica vinha dos efeitos oriundos do processo de industrialização. 

Estes efeitos servem para aumentar a crença de que a inovação é indispensável 

para se obter melhores níveis de crescimento. Esta é uma das razões pelas quais os 

países do mundo querem tanto inovar seus territórios. Por muito tempo o 

desenvolvimento da indústria foi considerado como sinônimo de desenvolvimento 

econômico, porém este processo não se deu de maneira espontânea, mas sim, por 

medidas governamentais que viam na indústria o motivo para alcançar o 

desenvolvimento. 

Sobre este assunto, Souza (1993) diz que o processo de industrialização 

não apareceu em todos os lugares ao mesmo tempo, mas em algumas regiões do 

mundo. O crescimento, dentro de cada país, tem-se concentrado em alguns grandes 

centros e acentuado as desigualdades entre países e regiões.  Também há de se 
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considerar que a industrialização não gera unicamente aumento do produto e da 

renda, pois amplia a distância entre crescimento econômico e desenvolvimento, 

provocando alguns fatores degradantes ao meio ambiente. 

Segundo Cano (1985), que analisa e observa as regiões industrializadas do 

Brasil, a qualidade de vida baixou consideravelmente com mais indústrias e mais 

empregos, mas, também ganharam mais filas no transporte, menos água, menos 

escolas, menos hospitais e muito mais favelas. Esta consideração trata da 

verdadeira realidade brasileira, pois a necessidade de promover a industrialização e 

o crescimento econômico tem ofuscado a visão de planejadores e dificulta a 

visualização do que interessa realmente, que é a qualidade de vida (MAPAS 1 e 2).   

As empresas impulsionam o desenvolvimento local quando escolhem o seu 

espaço em um território que lhe seja conveniente, atraídas pelos incentivos 

demonstrados pelos atores locais e regionais. No texto de André Fischer, traduzido 

por Firkowski e Sposito (2008), a empresa, o território e o espaço geográfico são 

objetos de uma dupla estruturação, simultaneamente pelos diversos recortes 

administrativos e circunstanciais, estruturados por um sistema de fluxos e de redes 

de relacionamento, onde a empresa se localiza em um meio sócio-econômico mais 

ou menos integrado. 

 
Mapa 1 – Industrialização do Brasil 
Fonte: Revista Ciência e Cultura, v. 58, n. 1, São Paulo, jan/mar 2006 
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Mapa 2 – Desenvolvimento do Brasil  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, 2000. 
 

Ainda segundo Firkowski e Sposito (2008), um território pode apresentar 

atratividade pelos recursos e potenciais de oportunidades. Neste contexto é 

imprescindível que o setor público, empresas do setor privado e sociedade civil 

comecem a repensar o desenvolvimento econômico com a inclusão do meio 

ambiente a partir da sua sustentabilidade. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 

 

A preocupação em preservar o meio ambiente surgiu pela necessidade de 

oferecer às próximas gerações as mesmas condições e recursos naturais de que 

dispomos atualmente. Esta questão, presente em nossos dias, foi abordada 

inicialmente na teoria econômica por Malthus (1983) que já descrevia que: “o 

excesso populacional era a causa de todos os males da sociedade, porque a 

população cresce em progressão geométrica e os alimentos em progressão 

aritmética”. As mesmas questões foram retomadas em 1972 pelo Clube de Roma, 

através de Meadows. Os autores do texto redigido pelo Clube de Roma retomaram o 

postulado de Malthus (1983) acrescendo novos elementos à discussão. Este 

apresentou cinco grandes temas de preocupação global: a) aceleração da 

industrialização; b) aumento dos indicadores de desnutrição; c) rápido crescimento 
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populacional; d) deploração dos recursos naturais não renováveis; e) deterioração 

do meio ambiente. Com este pensamento de longo prazo, procurou-se direcionar os 

debates para o caráter sustentável do desenvolvimento. Desta forma chamou-se a 

atenção para problemas, como poluição e degradação do meio ambiente, que 

afetam a qualidade de vida de todo o planeta. Este tema reascende a chama do 

debate sobre o sentido de desenvolvimento. A idéia de desenvolvimento sustentável 

está focada na necessidade de promover o desenvolvimento econômico 

satisfazendo os interesses da geração presente sem comprometer as gerações 

futuras. 

O desenvolvimento sustentável deve ser pensado como um projeto 

necessário, pois, ainda não se tem uma cultura que dê ênfase ao aspecto ambiental 

como forma de se obter melhorias na área econômica, social, política, tecnológica, 

cultural e ambiental, demonstrando a importância de recuperar aquilo que o próprio 

ser humano destruiu: o ambiente. Novaes (2000) estabeleceram algumas 

estratégias prioritárias para o planejamento do desenvolvimento sustentável: 

 

Aperfeiçoar a regulação do uso e ocupação do solo urbano promovendo o 
ordenamento do território; Promover o desenvolvimento institucional e o 
fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão democrática da 
cidade; Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da 
cidade, reduzindo custos e desperdícios; Desenvolver e estimular aplicação 
de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais 
visando à sustentabilidade urbana (NOVAES, 2000, p. 02). 
 

  

O desenvolvimento sustentável não deve ser pensado como um projeto 

alternativo, mas sim, como um programa que mude os hábitos sobre o aspecto 

ambiental como forma de se obter melhorias na área econômica, social, política, 

tecnológica, cultural. Demonstrando assim, a importância de se recuperar o que o 

ser humano destruiu: o ambiente. A definição mais aceita para desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. 

É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. De acordo com a ex-

primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que presidiu a Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987), o desenvolvimento 

sustentável “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Ou seja, seria o 
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desenvolvimento econômico, social, científico e cultural das sociedades, que permita 

mais saúde, conforto e conhecimento, sem exaurir os recursos naturais do planeta. 

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de 

harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 

ambiental.  

Diante disto, a relação do homem com a natureza deve ocorrer com menor 

dano possível ao meio ambiente. Desta forma, o governo deve limitar o crescimento 

populacional, garantir alimentação em longo prazo, preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas, diminuir o consumo de energia e desenvolver fontes energéticas 

renováveis. Esta é uma das grandes problemáticas difíceis de serem assimiladas 

pelos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.  

A Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 46-47), 

apresenta as seguintes visões: 

   

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo 
do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades 
básicas de grande número de pessoas, alimento, roupas, habitação, 
emprego, não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas 
as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de 
vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre 
poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um 
desenvolvimento sustentável é preciso que todos tenham atendidas suas 
necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de 
concretizar as suas aspirações e uma vida melhor.  

 

Coordenando com CMMD (1991) sobre desenvolvimento sustentável Sachs 

(1993), aponta as cinco dimensões para a sustentabilidade dos sistemas 

econômicos e que devem ser observadas ao se planejar o desenvolvimento: a) 

social – melhorar os níveis de distribuição de renda; b) econômica – aumento na 

eficiência do sistema, através de recursos ou na gestão; c) ecológica – diz respeito à 

preservação do meio ambiente, sem comprometer os recursos naturais necessários 

à sobrevivência do ser humano; d) espacial – refere-se ao equilíbrio na ocupação 

rural e urbana com uma melhor distribuição territorial das atividades econômicas e 

assentamentos humanos; e) cultural – diz respeito à alteração dos modos de pensar 

e agir da sociedade de maneira a despertar uma consciência ambiental na redução 

do consumo de produtos que causem impactos ambientais. Assim o 

desenvolvimento “sustentável” deve ser aplicado não apenas do ponto de vista 
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ambiental, mas também do ponto de vista econômico, social e político. A palavra 

sustentável, segundo Ehelers, significa: 

 

Originária do latim et-tenere e que atualmente tem várias definições: 
manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade 
agrícola; o mínimo de impactos ambientais; otimização da produção; 
satisfação das necessidades humanas, sociais das famílias e da 
comunidade (EHELERS, 1996, p. 111). 

 

Sachs (1993), de forma realista, demonstra a visão equivocada do que seria o 

desenvolvimento: 

 

Uma visão estreita e elitista levou a supor que, uma vez ocorrido o 
crescimento rápido das forças de produção, ter-se-ia um processo completo 
de desenvolvimento que se espargiria espontaneamente para todas as 
atividades humanas (SACHS, 1974, p. 25). 

 

E desenvolvimento sustentável é: 

 

É aquele que leva à construção de comunidades humanas sustentáveis, ou 
seja, comunidades que buscam atingir um padrão de organização em rede 
dotada de características como interdependência, reciclagem, parceria, 
flexibilidade e diversidade (FRANCO, 2000, p. 30).  

 

O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual 

exploração dos recursos, direção dos investimentos, orientação do desenvolvimento 

tecnológico, mudança institucional e habilidade da biosfera em absorver os efeitos 

das atividades humanas são consistentes com as necessidades futuras e presentes. 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou 

uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio 

ambiente. Sustentável, segundo Leff (2002), integra dois significados: um que se 

traduz em castelhano como sustentable, que implica a internalização das condições 

ecológicas de suporte do processo econômico; outro que aduz a durabilidade do 

próprio processo econômico. Neste sentido, a sustentabilidade ecológica constitui 

uma condição de sustentabilidade do processo econômico.  

Para Leff (2002) o planejamento de políticas ambientais para um 

desenvolvimento sustentável, baseado no manejo integrado dos recursos naturais, 

tecnológicos e culturais de uma sociedade, conduz à necessidade de compreender 

as interrelações que se estabelecem entre processos históricos, econômicos, 
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ecológicos e culturais no desenvolvimento de forças produtivas da sociedade. Isto 

obriga a pensar nas relações de interdependência e multicausalidade entre os 

processos sociais e ecológicos que condicionam o potencial produtivo dos recursos 

de uma formação social, seus níveis de produtividade e as condições de 

preservação e regeneração dos recursos naturais. Muitas vezes, desenvolvimento é 

confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de 

energia e recursos naturais. Para Sachs:  

 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da 
solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação 
de critérios de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade 
econômica. Estritamente falando, apenas as soluções que consideram 
estes três elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico com 
impactos positivos em termos sociais e ambientais, merecem a 
denominação de desenvolvimento (SACHS, 2004, p. 36). 

 

Desenvolvimento e crescimento, de acordo com o pensamento de Sachs, são 

assim definidos: 

 

O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse 
requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além 
da mera multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um objeto em 
si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais 
completa para todos (SACHS, 2004, p 36). 

 

Outra maneira de encarar o desenvolvimento, segundo Sachs (2004), 

consiste em reconceituá-lo em termos da apropriação efetiva das três gerações de 

direitos humanos: – direitos políticos, civis e cívicos; – direitos econômicos, sócias e 

culturais, entre eles o direito ao trabalho digno, criticamente importante, por motivos 

intrínsecos e instrumentais; – direitos coletivos ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento. Assim, completa Sachs (2004), igualdade, eqüidade e 

solidariedade estão por assim dizer embutidas no conceito de desenvolvimento com 

conseqüências de longo alcance para que o pensamento econômico sobre o 

desenvolvimento se diferencie do economicismo redutor.  

Quantos de nós já paramos para pensar e definir o significado da palavra 

“progresso”? Pois então pensemos: automóveis, estradas, indústrias, máquinas, 

usinas, cidades e muitas outras coisas que ainda estão por vir e que ainda não 

conseguimos nem ao menos imaginar. Algumas partes desse progresso todo são 
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muito boas, pois melhoram a qualidade de vida dos seres humanos, de uma forma 

ou de outra, como no transporte, comunicação, saúde, segurança, enfim, a 

“confortabilidade”. Entretanto, quantos de nós já paramos para pensar que para se 

ter toda essa felicidade será que tudo isso de bom não tem nenhum preço? Porém, 

todos nós sabemos que tudo na vida tem um preço. Nesse caso não é diferente, o 

progresso, da forma como vem sendo conduzido está destruindo o planeta Terra e a 

Natureza. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao 

esgotamento dos recursos naturais, dos quais, a humanidade depende. Diante 

destas formas de agir em relação à natureza, surge então uma nova corrente, a do 

ecodesenvolvimento, que, de acordo com Sachs: 

 

O ecodesenvolvimento é um caminho promissor tanto para países ricos 
como para países pobres. Para estes, mais do que nunca, a alternativa se 
coloca em termos de projetos de civilização originais ou de não-
desenvolvimento, não mais parecendo possível nem, sobretudo, desejável a 
repetição do caminho percorrido pelos países industrializados (SACHS, 
1986, p. 10). 

 

A melhor qualidade de vida e a confortabilidade surgiram das novas formas 

de organização do trabalho, aliada aos novos equipamentos deram às empresas 

mais capacidade de produção em sintonia com as necessidades do cliente. Este 

cliente, por sua vez, faz a seleção do produto ou serviço que melhor atenda as suas 

necessidades. Nesta via de mão-dupla, pode-se dizer que surgiu a idéia de gestão 

ambiental, e consequentemente a de tecnologias limpas (CMMAD, 1991). 

Neste sentido, por meio de tecnologias limpas, a gestão ambiental procura a 

racionalização da atividade produtiva, diminuindo o desperdício, ou eliminando-o. 

Segundo Furtado (1975, p. 49), “o progresso tecnológico passou a ser encarado 

como um meio de se economizar um fator de produção escasso (terra, trabalho e 

capital)”. Parte das medidas ambientais adotadas pelas empresas são exigências 

das legislações que procuravam minimizar o impacto de acidentes industriais com 

efeitos diretos e indiretos, graves para a comunidade como foi o caso da baía de 

Minamata, no Japão. Aliada aos constantes acidentes danosos, às pressões sociais 

e ao processo de inovação tecnológica acelerado foi viabilizada a internalização dos 

problemas ambientais na empresa, como defende Sachs (1975): 

 

Cabe enfatizar o papel decisivo dos engenheiros de operações e 
construtores de equipamentos na invenção de técnicas que, internalizam a 
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dimensão do meio-ambiente, permitam prevenir quando muito a uma fração 
de custos das ações a posteriori, porque em muitos casos o aproveitamento 
integral de subprodutos e resíduos [...] pode gerar inclusive um lucro 
adicional (SACHS, 1975, p. 59).  

 

Apesar das tecnologias atuais serem menos poluidoras que as do modelo 

fordista, não se pode dizer que elas são limpas. A partir da tecnologia existente, 

pode-se direcionar a busca por soluções cada vez mais limpas. 

 

O ciclo de produção – poluição e antipoluição – nos levaria a consagrar uma 
parte crescente da renda a uma atividade essencialmente negativa, que é a 
limpeza, depois de ter feito a sujeira. O que se deve lograr é a 
internalização da dimensão do meio-ambiente com suas várias facetas na 
elaboração de técnicas apropriadas e, na medida do possível, limpas 
(SACHS, 1975, p. 56). 

 

Assim, entende-se por tecnologia limpa um aspecto do processo ou um 

produto específico que contribui para amenizar ou até eliminar a poluição de um 

determinado processo industrial, tornando a produção mais limpa (CMMAD, 1991). 

 

Esse padrão de crescimento econômico é a maior causa da crise ambiental. 
Uma boa dose de mistério e confusão acerca da emergência súbita da crise 
ambiental pode ser removida ao apontarmos especificamente, poluente por 
poluente, como a transformação tecnológica na economia dos Estados 
Unidos no período pós-guerra produziu os crescentes níveis de poluição 
ambiental (COMMONER, 1974, p. 144). 

 

Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de 

recursos naturais dos países. Desses recursos dependem, não só a existência 

humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O 

desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com 

a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da 

reciclagem.  

O atual modelo de desenvolvimento gerou enormes desequilíbrios e se, por 

um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a 

degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Portanto, para se obter um 

desenvolvimento local é preciso ter a capacidade de desenvolver atividades de 

inovação sempre ligadas à capacidade de assegurar a transferência do 

conhecimento e da tecnologia, através dos laboratórios das universidades, centros 

públicos e privados de pesquisas, agências de consulta, centros de formação e de 
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reciclagem profissional e ao auxílio das grandes empresas na criação de pequenas 

e médias empresas como subcontratadas. 

Em Santa Catarina, segundo Kohlhepp e Renaux (2007), a história mostrou 

inicialmente que o desenvolvimento baseou-se em pequenas propriedades, na força 

de trabalho familiar, na policultura agrícola direcionada ao abastecimento do 

mercado interno, no fomento à acumulação de capital regional e no estímulo às 

decisões comunitárias, através da imigração italiana e alemã. Entretanto, atualmente 

o modelo de desenvolvimento catarinense está baseado na pequena produção. No 

processo de industrialização diferenciado, destacam-se alta tecnologia crescente da 

indústria de Software e a re-estruturação industrial e aglomerações locais.  

Em Santa Catarina o desenvolvimento da alta tecnologia está baseado no 

dinamismo tecnológico, aliado à características de aglomerações geográficas, o que 

possibilita a abordagem de uma nova indústria como um arranjo inovativo local 

(NICOLAU et al, 2002). Assim, torna-se relevante estudar o meio geográfico: como 

espaço e território, que constituem em região para o desenvolvimento local. 

 

2.3 ESPAÇO, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Do ponto de vista de Firkovski e Sposito (2008), as novas tecnologias se 

transformaram em exigências fundamentais para o funcionamento das empresas e 

estabelecimentos, através de uma série de fatores relativos à localização. O 

desenvolvimento industrial local é sempre inscrito em um meio local com o qual 

mantém relações mais ou menos diversas e a criação de sinergias depende, em 

primeiro lugar, da diversidade das relações entre os atores do desenvolvimento local 

e da intensidade dessas relações, ou seja, é a cooperação que se instaura entre 

todos os atores do desenvolvimento local, públicos, privados e institucionais ou não. 

Como exemplo, o custo do transporte sobre a escolha da localização é insignificante 

em relação a fatores como o acesso à pesquisa, à presença de mão de obra 

altamente qualificada e a serviços relativos ao campo econômico. Da mesma forma 

que as relações das coletividades locais com as indústrias e estabelecimentos não 

são mais aquelas dos modelos tradicionais, não têm mais influência sobre os 

processos de crescimento econômico das diversas regiões. Esta mudança é 

decorrente dos fatores de localização e do sistema de relações espaciais para o 

estabelecimento como a matéria-prima, serviços, mão de obra, informação, decisões 
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e o capital, que constituem uma ligação a montante. As relações com clientes, 

salários, taxas locais, e o valor agregado constituem ligação a jusante. 

O desenvolvimento local significa delegar o poder às comunidades locais, a 

auto-organização do espaço e do território dos países em desenvolvimento como 

sendo fundamental para se alcançar uma sobrevivência coletiva. Mas, ao mesmo 

tempo, enfatiza-se a necessidade de ajuda de outros atores externos, especialmente 

pelo Estado, para obter resultados satisfatórios em escala compatível ao tamanho 

do problema. O setor voluntário não pode enfrentá-lo sozinho, é necessário o 

envolvimento direto do Estado. 

Para Firkowski e Sposito (2008), na sinergia da utilização do ambiente 

territorial para o desenvolvimento é essencial introduzir uma diferenciação entre o 

meio local, território e os espaços regionais, onde as capacidades e os processos de 

inovação se modificam com a mudança de escala geográfica.  

Segundo Corrêa (1986, p. 81): 

 

Espaço é uma posição geográfica criada pelo homem, fábrica, mina ou 
cidade, em relação ao acesso aos recursos naturais e ao mercado 
consumidor. Espaço urbano capitalista e o local onde estão as fábricas, os 
proprietários dos meios de produção, os operários, os diferentes setores de 
classes.  
 
O objeto da geografia é a sociedade e a geografia viabiliza o seu estudo 
pela sua organização espacial. A geografia representa um modo particular 
de se estudar a sociedade (CORRÊA, 1986, p. 53). 

 

Para Milton Santos (2002), regiões são subdivisões do espaço – do espaço 

total, do espaço nacional e mesmo do espaço local – porque as cidades maiores 

também são passíveis de regionalização. As regiões são espaços de convivência, 

meros lugares funcionais do todo, pois, além dos lugares, não há outra forma para a 

existência do todo social que não seja a forma regional. A energia que preside essa 

realização é a das divisões do trabalho que se instalam sucessivamente, impondo 

sucessivas mudanças na forma e no conteúdo. As diferenças entre os lugares que 

eram antes devidas a uma relação direta entre a sociedade local e o espaço local, 

hoje apresenta outra configuração, já que se dão como resultado das relações entre 

um lugar dado e fatores longínquos, vetores provindo de outros lugares, relações 

globais, das quais cada lugar é um suporte.  

O espaço se torna território, componente permanente do desenvolvimento, 

onde os atores se encontram e organizam formas de regulação social. O território 
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passa a ser entendido como um novo ponto para interferência do Estado e o 

desenvolvimento territorial torna-se uma forma de valorizar os atributos políticos e 

culturais de uma comunidade, dos atores sociais ali existentes. 

Como há diversas definições de região, Bassan e Siedenberg (2003) fazem 

um apanhado geral das mesmas, criando sua própria definição: 

 

Considera-se como região uma porção do espaço com características 
naturais específicas que, ao longo do seu processo de formação histórico-
cultural, foi configurando uma identificação social, econômica e política, a 
fim de atender às necessidades de sua população, delimitando uma 
identidade regional própria (BASSAN; SIEDENBERG, 2003, p. 141). 

 

Destacamos algumas definições sobre território: 

 
Embora mais difundida, a idéia de território não se restringe apenas àquela 
da escala nacional, associada com o Estado enquanto instância gestora. 
Territórios existem e podem ser construídos e desconstruídos nas mais 
diversas escalas, tanto espaciais como temporais. Assim, podemos 
identificá-lo desde uma dada rua a uma dada configuração regional, ou 
ainda a partir de um dado recorte temporal de dias até séculos (SOUZA, 
1995, p. 91). 
 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002, p. 10). 
 
Cada empresa [...] utiliza o território em função dos seus fins próprios e 
exclusivamente em função desses fins. As empresas apenas têm olhos para 
os seus próprios objetivos e são cegas para tudo o mais. Desse modo, 
quanto mais racionais forem as regras de sua ação individual tanto menos 
tais regras serão respeitosas do entorno econômico, social, político, cultural, 
moral ou geográfico, funcionando, as mais das vezes, como um elemento 
de perturbação e mesmo de desordem. Nesse movimento, tudo o que 
existia anteriormente à instalação dessas empresas hegemônicas é 
convidado a adaptar-se às suas formas de ser e de agir, mesmo que 
provoque, no entorno preexistente, grandes distorções, inclusive a quebra 
da solidariedade social (SANTOS, 2002, p. 85).  
 

Para Firkowski e Sposito, território é: 

Um espaço onde se exercem poderes de organização ou controle, 
inscrevem-se projetos sociais (desenvolvimento-ordenamento-planificação), 
exprimem-se estratégias de valorização e se afrontam os interesses mais 
ou menos contraditórios dos diferentes atores (FIRKOWSKI; SPOSITO, 
2008, p. 61). 
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Um local pode ser definido através das possibilidades que nos oferece, ou 

seja, através de um conjunto de ações materializadas em território. Este território 

pode ser delineado por importantes ações ou objetos que passam a influenciar no 

seu funcionamento. Por conseguinte, o uso do território é direcionado por agentes 

importantes como: grandes empresas e política. 

O desenvolvimento está inserido num território, na sua cultura e na sua 

história. Ou seja, há uma mudança comportamental na passagem de espaço-lugar 

para espaço-território. Esta mudança caracteriza o caso das pequenas e médias 

empresas, dando lugar à industrialização difusa e a sistemas industriais locais 

(COURLET E PECQUEUR, 1994). Para os autores, um modelo de desenvolvimento 

é um novo paradigma técnico industrial, um modelo de industrialização. Esta 

industrialização difusa é um processo de evolução sem ruptura, que ocorre em 

zonas com predomínio agrícola, as quais concentram uma densidade de população 

jovem em zonas de malha urbana densa, além de possuir fortes tradições artesanais 

que souberam evoluir para a indústria.  

Neste caso, fazem-se necessárias políticas públicas que valorizem os 

atributos locais e regionais no processo de desenvolvimento. Para os autores 

Coulert e Pecqueur, o território tornou-se: 

 

[...] uma variável crucial para explicar as dinâmicas econômicas relativas a 
diferentes espaços. As condições históricas e culturais e as características 
sócio-econômicas das diversas regiões jogam um papel importante, sua 
diversidade explica em grande parte as diferenças de trajetórias de 
desenvolvimento ordenadas segundo circunstâncias históricas e 
geográficas (COULERT; PECQUEUR, 1994, p. 470). 

 
Diante disto, a variável território se constitui como um elemento fundamental 

para o desenvolvimento territorial. Para Bernard Pecqueuer (2005, p. 12) 

desenvolvimento territorial se caracteriza a partir da constituição de uma entidade 

produtiva enraizada num espaço geográfico. E mais, Pecqueuer define o 

desenvolvimento territorial como: 

 

Todo processo de mobilização dos atores que leve a elaboração de uma 
estratégia de adaptação aos limites externos, na base de uma identificação 
coletiva com uma cultura e um território (PECQUEUER, B. 2005. p.12). 
 
 

Dentre os assuntos mais discutidos nas ciências sociais, no debate público e 

na intervenção política, nos anos de 1990, se encontra o desenvolvimento territorial.  
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A questão territorial ganha evidência, ao mesmo tempo em que ocorre certa 
banalização e vulgarização da problemática do desenvolvimento de 
cidades, regiões e países. Não obstante a natureza estrutural, histórica e 
dinâmica destas ‘questões espaciais’, elas foram deslocadas, muitas vezes, 
para o lugar-comum do voluntarismo, cristalizando um grande consenso, 
que por vezes exagera no endogenismo e na capacidade de autopropulsão 
das regiões e localidades (BRANDÃO, 2004, p. 09). 

 

Fazem-se necessárias políticas públicas que valorizem os atributos locais e 

regionais no processo de desenvolvimento territorial local. Para se falar em 

desenvolvimento local, é necessário citarmos Alfred Marshall (Principles of 

economics de 1890), destacava que há ganho nas formações setoriais em um 

determinado espaço geográfico. Marshall destacou economias onde a concentração 

de pequenas empresas com características similares e em determinado local se 

tornavam eficientes, competitivas e originaram ganhos como economias externas. E 

a isto, Marshall denominou de indústria localizada ou distritos industriais.  

 Na visão de Garofoli (1994), para o desenvolvimento local é necessária a 

existência de uma formação social territorial, suficientemente homogênea nos 

comportamentos culturais e com aspirações de mobilidade social, relativamente 

elevada, com estrutura cultural favorável a esta mobilidade. Portanto, as condições 

ideais para o desenvolvimento local encontram-se necessariamente no tecido social 

e produtivo bastante preciso, de forma a assegurar a flexibilidade sócio-produtiva do 

sistema, a acumulação dos conhecimentos, profissionalismo difuso a escala local e 

a circulação das informações.   

Para Garofoli (1994), há duas variáveis determinantes para a consolidação 

do desenvolvimento local: endógenas – em nível local e as exógenas – em nível 

global. As variáveis em nível local são: a inovação tecnológico-organizativa; o 

sistema de informação; a capacidade de controle do mercado e as forças de 

regulação social. Quanto às variáveis globais são: crise de mercado; produtos 

estandardizados de massa; novas tecnologias adaptáveis à pequena dimensão. É 

importante salientar que o desenvolvimento local tem migrado para áreas agrícolas, 

onde há uma grande concentração de força de trabalho. Sobre isto, Garofoli (1994) 

afirma que esta nova característica pode favorecer o nascimento de uma pequena 

classe empresarial com uma especialização produtiva, à medida que as dimensões 

do mercado vão incrementando o desenvolvimento local. 
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Outra forma de desenvolver um local é através dos distritos industriais ou 

também dos chamados arranjos produtivos locais. A expressão Distrito Industrial 

utilizada para a Terceira Itália (BECATTINI, 1994) identifica bem o sucesso das 

aglomerações de pequenas empresas.  

Distrito industrial é: 

 

uma entidade sócio-territorial caracterizada pela presença ativa das 
pessoas da comunidade, de empresas num determinado espaço 
geográfico, cultural e histórico. Ou seja, desenvolvimento local é um 
espaço no seio do qual a história teve influência muito forte sobre o 
comportamento natural dos seus habitantes (BECATTINI, J. 1994, p. 20).  
 
Distrito industrial é um espaço no seio da qual a historia teve uma 
influência muito forte sobre o comportamento natural de seus habitantes, o 
que não quer dizer que não existam conflitos de interesses entre os 
habitantes do distrito (BECATTINI, J. 1994, p. 21). 
 

 

A capacidade das PMEs italianas ou indústrias nelas baseadas, cresceram 

muito rapidamente e chamaram a atenção para este modelo devido a concentração 

de firmas em determinados setores e localidades. Este modelo particular de 

desenvolvimento industrial italiano estabeleceu que a posição da ligação 

emergencial e a cooperação entre pequenas e médias empresas, leva a economia 

de escala a uma flexibilidade e rapidez nas respostas, tornando-as mais 

competitivas do que a grande empresa.  

A sobrevivência dos distritos industriais ocorreu devido a flexibilidade na troca 

permanente dos indivíduos do distrito por indivíduos do mundo vizinho como se 

fosse uma injeção de sangue novo, como também, a existência de PMEs auxiliares 

(BECATTINI, 1994, p. 21). 

Sobre distrito industrial: 

 

A partir do debate internacional, distrito industrial, nos moldes da Terceira 
Itália, dizem respeito não só a proximidade geográfica, a especialização 
setorial e a predominância de PMEs, mas principalmente a colaboração 
interfirmas, a composição baseada na inovação, à identidade sociocultural 
que facilita a confiança, à existência de ativas organizações de apoio as 
empresas e a participação dos governos regionais e municipais (GARCEZ, 
C.M. 2000, P.356). 

 

Outra forma de desenvolver um local é através de sistemas produtivos locais.  

Para Gioacchino Garofoli (1994, p. 33 - 36) os sistemas de produção de pequenas 

empresas constituem um campo muito fértil no estudo e interpretações do 
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desenvolvimento econômico italiano quanto ao sistema produtivo local, 

principalmente quando atinge um nível de desenvolvimento elevado, pois a definição 

dos sistemas produtivos locais ou arranjos produtivos locais tona-se muito precisa. 

Para Gioacchino Garofoli, a formação de um sistema produtivo local é 

importante que haja condições favoráveis a localização industrial, disponibilidade de 

mão de obra, flexibilização na utilização da força de trabalho, existência de terrenos 

a preços baixos e apoio do poder público.  

Sistema produtivo local (SPL), na visão de Courlet é assim descrito:  

 

Os SPL são um processo de industrialização que necessita de inúmeros 
atores que se mobilizam em conjunto com ações comuns ou projetos 
coletivos. A experiência diz que não é possível se basear nas atitudes de 
um mecanismo espontâneo e na eminência progressiva da cooperação 
entre os indivíduos à frente dos objetivos puramente individualistas, com 
regras diárias anteriormente estabelecidas (COURLET, 2002, p. 23).1 

 

Ainda algumas considerações sobre sistemas produtivos locais (SPLs) na 

visão de Claude Courlet (2002): 

 

Experiências anteriores nos dizem que em diferentes sistemas produtivos 
locais (SPL) não acontecem os mesmos níveis de desenvolvimento, não 
possuem as mesmas complexidades e não são acometidos dos mesmos 
problemas (COURLET, 2002, p. 23).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Le SPL est un processus de construction impliquant de nombreux acteurs qui se mobilisent dans 
des actions communes ou projets collectifs. Cela veut dire qu’il n’est pas possible de faire reposer la 
démarche sur un mécanisme spontané d’émergence progressive de la coopération entre des 
individus ayant  des objectifs purement individualistes, avec des règles du jeu stables dans le temps” 
(COURLET C. 2002).– Tradução do autor. 
2 Cela veut dire que les différents SPL n’ont pas même niveau de développement et n’ont pas atteint 
la même complexité et ne rencontrent donc pás les mêmes problèmes – Tradução do autor. 
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Classificação das SPL segundo Claude Courlet (2002, p. 24) pode ser 

observada na Tabela 1 a seguir:  

 

 

 

Tabela 1 – Classificação das SPLs (APL) (Anexo IV –  original) 

CARACTERÍSTICA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
ESPECIALIZAÇÃO 
PRODUTIVA 
 

SISTEMA 
PRODUTIVO LOCAL 
 

ÁREAS 
SISTEMÁTICAS 

 
Estrutura da produção 
 
Grau de integração 
produtiva 
 
 
Origem dos 
empreendedores 
 
 
História 
 
Fatores da localização 
 
 
 
 
 
Tipo de 
desenvolvimento 
 
 
 
 
Relação entre o sistema 
produtivo e a formação 
social local 
 

 
Monocultura 
 
Empresas 
concorrentes com 
frágil interdependência 
 
Externa 
(descentralização 
produtiva) 
 
Formação recente 
 
Flexibilidade e 
fraqueza custo mão de 
obra 
 
 
 
Extensivo 
(crescimento de 
empregos) 
 
 
 
Fraco 

 
Monocultura 
 
Integração infra-setorial 
(horizontal) 
 
 
Interna/externa 
 
 
 
Formação antiga 
 
Idem 
 
 
Ambiente profissional 
 
 
Extensivo (crescimento 
de empregos) 
 
 
 
 
Forte 

 
Diversificada 
 
Integração intra e inter 
setorial 
(horizontal/vertical) 
 
Interna 
 
 
 
Formação antiga 
 
Ambiente profissional 
 
 
Sistema relação entre 
empresas  
 
Intensivo (redução de 
empregos, 
automatização, 
inovação tecnológica, 
muito estímulo) 
 
Muito forte 

Fonte: Adaptado de Courlet (2002) – Tradução do autor 

 

Outra forma de desenvolvimento é através de arranjos produtivos locais ou 

clusters. Arranjo produtivo local ou cluster é uma concentração setorial e geográfica 

de empresas, onde a especialização e a cooperação são as particularidades mais 

importantes (GARCEZ, 2000, p. 357). Para Michael Porter (1993) cluster é uma 

concentração de empresas e instituições interconectadas em uma determinada 

região em torno de um segmento específico.  
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Segundo Lastres e Cassiolato os APLs são: 

 

Aglomerações locais que contam com o envolvimento de agentes 
econômicos, políticos e sociais, que com foco em atividades de um 
segmento econômico especifico, apresentam vínculos entre si, mesmo que 
insipientes. Essas aglomerações locais apresentam a participação e a 
interação entre empresas produtoras de bens de capital, serviços, 
fornecedoras de insumos e comercializadoras para os produtos da 
aglomeração. Contam ainda com outras organizações, públicas ou privadas, 
de apoio às atividades da aglomeração, tais como: empresas financeiras, 
entidades políticas, entidades de promoção, pesquisa e desenvolvimento, 
universidades e outras entidades para a formação e capacitação da mão-
de-obra (LASTRES; CASSIOLATO, 2003, p. 3-4). 

 
 

Esses arranjos devem ocorrer naturalmente estimulando a criatividade, não 

devem ser induzidos, o que geralmente acontece com o envolvimento do Estado, o 

qual estimula a existência de estratégias externas ao ambiente em questão. Porém, 

este deve ser um mediador priorizando o equilíbrio entre os agentes e os locais que 

o integram. O estado deve intervir enquanto agente pró-ativo na solução de 

problemas em que os atores locais não possuam instrumentos e autonomia para a 

sua resolução, direcionando, desta forma, a localidade para uma trajetória social 

mais promissora no longo prazo. Brandão destaca que: 

 

Uma ação pública eficiente deve desenvolver a sustentabilidade do APL 
capaz de manter a trajetória de desenvolvimento do aglomerado 
sustentada; promover a elevação do capital social, por intermédio de ações 
que favoreçam a inclusão dos agentes, estabelecendo relações de 
confiança; democratizar o acesso aos bens públicos [...] através do aumento 
da oferta; preservar o meio ambiente através de ações de preservação e 
controle dos impactos ambientais e mobilizar os recursos endógenos por 
meio da articulação (BRANDÃO, 2004, p. 20). 

 

Todos nós sabemos das diferenças entre as PMEs com relação as grandes 

empresas, principalmente recursos humanos, financeiros, informações e o 

conhecimento. Esta situação tem colaborado para que cada vez mais se pense em 

atuar conjuntamente e na cooperação entre as PMEs. Para Faggion, Balestrin e 

Weyh (2002, p. 60) a participação das PMEs no sistema Rede Interorganizacional 

enfatiza a proximidade geográfica que alcançam e combinam objetivos que 

individualmente não conseguiriam. No sistema rede de PMEs, a relação entre os 

participantes permanecem independentes mesmo trabalhando em atividade 

conjuntas. Com relação as Redes de poder sócio-territorial é um termo que se 

propõe utilizar para referir-se a cada um dos segmentos da sociedade organizada 
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territorialmente, representados pelas suas lideranças, constituindo-se na principal 

estrutura de poder que, em cada momento da história, assume posição hegemônica, 

tornando-se capaz de dar a direção político-ideológica ao processo de 

desenvolvimento. 

 

É importante citar o sistema de redes de inovação, que também é um sistema 

de colaboração para aumento da produtividade. O conceito de redes de inovação 

pode ser considerada uma variação das redes interempresariais, que é mais 

abrangente. As redes de inovação trazem para as pequenas e médias empresas 

toda a base tecnológica existente no mercado aumentando assim, a produtividade e 

a qualidade nos seus produtos, serviços e o próprio meio ambiente. Funcionam na 

sua estrutura mínima, como uma joint venture entre as PME’s participantes, com 

vistas à redução de custos do desenvolvimento e implementação de novas 

tecnologias e à criação de infra-estrutura comum de suporte à inovação. Pode 

corresponder à valorização do produto, no caso de produtos homogêneos, ou da 

cadeia produtiva, no caso de redes onde cada empresa responda por uma etapa da 

cadeia produtiva. Num novo mundo que enfatiza velocidade e flexibilidade, 

combinações inteligentes de pequenas empresas passam a apresentar vantagens 

competitivas globais verdadeiras, criando benefícios que surgem de forma 

significativa nos resultados finais obtidos pelas nações. As redes empresarias 

flexíveis de PME's passam a competir em mercados que tradicionalmente ficavam 

de fora. Ao compartilhar custos e conhecimentos na sua nova forma de atuação, as 

empresas conseguem obter economia de escala, assim como a prática da inovação, 

através de compras cooperativas; comercialização conjunta; compartilhamento de 

recursos para P&D; treinamento cooperado; estabelecimento de programas de 

qualidade, dentre outras.  

 

Mas é preciso salientar os elementos que permitirão compreender melhor as 

relações atuais de grandes empresas e principalmente entre o desenvolvimento 

local e a pequenas e médias empresas (PME). A reflexão de Guichard apud 

Firkowski e Sposito (2008, p. 69) introduz bem a questão:  

 

Finalmente, existia uma espécie de erro de metodologia porque se buscava 
saber se o que viria sobre a base de conhecimentos das situações locais e 
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que, talvez, não se ocupava suficientemente do conhecimento e da 
compreensão dos processos que conduziram para a situação local. 

 

Em uma visão simplista, podemos dizer que o dinamismo, o 

empreendedorismo e a renovação intelectual são os princípios fundamentais para o 

desenvolvimento local. A compreensão da relação atual entre o desenvolvimento 

local e as PME impõe um retorno para certos traços da evolução econômica 

contemporânea. Porém, esta mudança se tornou realidade a partir do fim do 

taylorismo e do fordismo, com o fim das grandes séries normatizadas para as 

pequenas séries, com mudanças rápidas de produtos e modelos.  

 

No Brasil alguns autores enfatizam a importância da proximidade geográfica 

das organizações para melhor explicar o desempenho através da competitividade 

dos arranjos produtivos locais. Diante disto fica evidente que as seis formas de 

desenvolver um local participam do desenvolvimento local, quer seja através dos 

Distritos Industriais, Arranjo produtivo Local, Sistema Produtivo Local, Redes e 

Cluster.  

Para tanto criamos um quadro (II) comparativo relacionando estes sistemas 

de desenvolvimento: 

ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA TERRITORIAL 

Distrito Industrial Fator - 
Localidade 

Concentração de pequenas empresas 
similares – Interfirmas 
 

Cluster Fator - Setorial 
Concentração de empresas de todos 
os portes – Especialização 
 

Sistema Produtivo 
Local Fator - Atores 

Conjunto reações e projetos coletivos 
– Atitudes Conjuntas 
  

Arranjo Produtivo 
Local Fator - Agentes 

Concentração de produtores de bens 
de capital, fornecedores, 
comercializadores  – envolvimento do 
Estado 
 

Rede 
Interorganizacional 

de PME 
Fator - conjunto 

Proximidade geográfica faz combinar e 
alcançar objetivos-atores 
independentes agindo em conjunto 
 

Rede de Inovação Fator - 
Tecnologia 

Valorização do produto, velocidade e 
flexibilidade – Combinações 
inteligentes e vantagens competitivas  
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Esta evolução geral do sistema produtivo é muito favorável ao 

desenvolvimento das PME. Estas mudanças se manifestaram através das 

necessidades estratégicas dos atores. E, hoje, segundo Firkowski e Sposito (2008), 

uma das estratégias, em especial com relação ao desenvolvimento local, é a forma 

de atração de novas empresas, ou seja, toda estratégia atual das coletividades visa 

transformar o território delas em um ambiente eficaz envolvendo todos os atores. 

Portanto, para alcançar o desenvolvimento local, é necessário que haja um 

meio a partir da inovação tecnológica.  

 

2.4 INOVAÇÃO E MEIO INOVADOR 

 

As elaborações de Joseph Schumpeter no início do século XX tiveram um 

impacto considerável no debate sobre transformações tecnológicas e 

desenvolvimento econômico. Já tem sido amplamente divulgado nos círculos 

acadêmicos que a teoria da inovação começou com o trabalho do economista 

austríaco Joseph Schumpeter, o qual definiu a inovação como: 

 

Um novo produto, novo processo de produção ou nova forma de 
organização, como uma aquisição ou abertura de novos mercados. É o 
impulso fundamental que coloca e mantém em movimento a engrenagem 
da economia. O papel principal da inovação é dinamizar a atividade 
econômica capitalista (SCHUMPETER, 1982, p. 66).  

 

Ainda, o conceito de inovação tecnológica a partir da organização industrial, 

segundo Schumpeter, diz que:  

 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre de novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria [...]. A abertura de 
novos mercados – estrangeiros ou domésticos – e o desenvolvimento 
organizacional, da oficina artesanal aos conglomerados [...] ilustram o 
mesmo processo de mutação industrial [...] que incessantemente 
revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 
destruindo a velha, no caso, começa a fazer uma nova equipe. Esse 
processo de Destruição Criativa é o fato essencial do capitalismo. É nisso 
que consiste o capitalismo e é aí que têm de viver todas as empresas 
capitalistas (SCHUMPETER, 1982, p. 112). 
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Destes conceitos clássicos de Joseph Schumpeter, podemos dizer que toda 

inovação tecnológica possui um valor relacionado com o seu grau de inovação. 

Entretanto é necessário se considerar outros conceitos neo-schumpeterianos 

(Nelson & Winter, 1997; Aydalot, 1985; Maillat, 1995; Possas, 1989) para definir e 

diferenciar inovação tecnológica de meio inovador. Sob este rótulo de neo-

schumpeteriano, Mário Luiz Possas (1989, p. 157 -159) descreve algumas 

contribuições de importância, inspiradas na abordagem de Schumpeter à dinâmica 

capitalista, o processo de transformação econômica e institucional que 

periodicamente tem lugar nas economias capitalistas em diferentes graus de 

intensidade e abrangência, sob o impacto das inovações tecnológicas. Da mesma 

forma o autor trata das dinâmicas de transformação das próprias estruturas de 

mercado local, regional ou global, a partir da base produtiva.  

E ainda, Mario Luiz Possas, cita a teoria evolucionista de Nelson e Winter, 

onde em uma analogia biológica paralela fazem um referencial dinâmico 

aparentemente adequado à análise de mudança, o processo de evolução. A idéia 

central é que, tal como a evolução das espécies se dá (na teoria darwiniana) por 

meio de mutações genéticas submetidas à seleção do meio ambiente, as mudanças 

econômicas, entendidas tanto no aspecto técnico produtivo (processos e produtos) 

quanto a estrutura e dinâmica de mercados (concentração, diversificação, 

rentabilidade, crescimento) tem origem na busca incessante, pelas empresas na 

competição, introduzir inovações de processos e produtos, submetidos aos 

mecanismos de seleção inerentes a concorrência e ao mercado local, regional ou 

global.   

Portanto, não podemos deixar de mencionar que o fenômeno da globalização 

na organização industrial evidenciou a importância dos sistemas de produção. Para 

alguns autores, a globalização fez emergir o desenvolvimento local e o valoriza sob 

a forma de organização produtiva territorial. Para Maillat (2002, p. 10) uma 

organização produtiva territorial baseia-se em duas lógicas: a funcional e a territorial. 

Na lógica funcional, as empresas atuam de maneira hierárquica e vertical, enquanto 

que na lógica territorial as empresas se organizam em forma de redes (cluster), de 

forma horizontal e orquestrando o sistema com o objetivo da territorialização da 

empresa. Não se pode, entretanto, considerar a posição de diferentes sistemas de 

produção de maneira estática. Os sistemas acionados por uma lógica territorial 

podem passar por uma lógica funcional e inversamente.  
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Segundo Maillat (2002, p. 13) estas evoluções não ocorrem automaticamente, 

pois podem ser manipuladas dependendo da capacidade dos atores regionais e do 

meio. Os sistemas territoriais de produção animados pelo meio, particularmente 

constituídos por PME, são bem integrados na globalização em função das 

características de organização, que seja pela interação entre atores ou pela 

dinâmica de aprendizado. Ainda para Maillat (2002, p. 14) este meio envolve cinco 

aspectos: 1) um conjunto espacial (espaço geográfico); 2) um coletivo de atores 

(empresas, instituições, poderes públicos locais, indivíduos qualificados); 3) 

elementos materiais específicos (empresas e infraestruturas); 4) uma lógica de 

organização (capacidade de cooperar); 5) uma lógica de aprendizagem (capacidade 

de mudança); portanto, os sistemas territoriais de produção animados por um meio 

constituem uma forma de organização produtiva territorial ideal, que permite às 

redes de empresas (PMEs), inserirem-se no contexto global com base local e 

processo endógeno de desenvolvimento. Esses sistemas, quando capazes de 

inovar, podem evoluir em função das mudanças, influenciando seu meio 

institucional, técnico e de mercado.  

Entretanto, nem todas as regiões dispõem de sistemas territoriais de 

produção animados pelos meios inovadores. Na competição global a capacidade de 

inovação e a capacidade de gerar conhecimentos e competências para fazer evoluir 

o sistema territorial de produção são essenciais. Ou seja, atentar ao processo de 

inovação e não somente a organização da produção. Portanto para Maillat (2002, p. 

14) inovação é considerada um processo de integração de elementos que 

determinam e favorecem a dinâmica e transformação do processo do sistema 

territorial de produção. Enquanto que, meio inovador é a organização territorial onde 

nascem os processos de inovação. A inovação, segundo João Ferrão (2002, p. 17), 

é hoje considerada por muitos como o fator principal para que sociedades e 

economias se desenvolveram, da mesma forma que as críticas por ela 

proporcionadas colocam a inovação como sendo o centro de um novo modelo de 

desenvolvimento econômico. 

  Já, o conceito de Kim (2005) que define a inovação de valor pela 

competitividade, organização, conhecimento, custos e lucro. A inovação de valor, 

segundo Kim (2005), ocorre apenas quando as empresas alinham inovação com 

utilidade, com preço e com ganhos de custo. Um bom exemplo de inovação 

tecnológica foi descrito por Kim e Mauborgne (2005) sobre a Reinvenção do Circo 
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(Cirque di Soleil), no seu livro “Estratégia do Oceano Azul”, onde as autoras 

descrevem como sendo uma nova forma de enxergar a competição entre empresas, 

ou seja, a preocupação de superar os concorrentes não deve ser empregada. Para 

exemplificar são utilizados dois oceanos: o vermelho representa os setores já 

existentes e conhecidos; o azul representa os setores desconhecidos e inexistentes. 

Nos oceanos vermelhos o espaço é cada vez menor, o lucro é pequeno ou seja, é 

uma briga de foice que ensanguenta os oceanos vermelhos.  

Entretanto, é nos oceanos vermelhos que surgem as diferenças procuradas 

pelos oceanos azuis. À medida que os oceanos vermelhos ficam mais sangrentos os 

gestores devem preocupar-se com os oceanos azuis. Diante disto, surgem algumas 

indagações como: 1) Como uma empresa pode transpor o oceano vermelho? 2) 

Como criar os oceanos azuis? 3)Existem algumas abordagens sistemáticas para 

alcançar os oceanos azuis? 4) Será que existem empresas excelentes ou visionárias 

duradouras que superam o desempenho médio do mercado e criam os seus 

oceanos azuis?  

Algumas pessoas se admiram como certas empresas alcançam um vigoroso 

crescimento lucrativo por meio de um conjunto único de características estratégicas, 

organizacionais e operacionais. Este fenômeno é o movimento estratégico, que nada 

mais é, do que um conjunto de decisões e ações gerenciais que resultam em 

importantes produtos e serviços capazes de criar novos mercados. Esta é a 

estratégia do oceano azul, eficaz, consistente, minimiza riscos e não deixa assumi-

los às cegas. Desta forma, é que Kim (2005) apresenta o conceito de estratégia de 

inovação.  

Para Schumpeter (1982), as evoluções tecnológicas seguem grandes ondas 

de desenvolvimento onde, através do surgimento de uma grande inovação-chave, 

outros setores econômicos desenvolvem-se. No momento de desenvolvimento 

tecnológico, este fator chave – a inovação – apresenta: Capacidade de rápida queda 

nos custos de produção; Oferta aparentemente ilimitada; Potencial de incorporação 

em muitos produtos e processos. 

A Inovação Tecnológica e a geração de competitividade, segundo Veldovello, 

Puga e Félix (2001), estão baseadas no conhecimento e na organização do 

aprendizado, daí a importância dos centros de pesquisa, universidades para gerar a 

capacitação tecnológica. Entretanto, inovação é um termo carente de uma definição 

precisa e necessita ser defendido por grupos sociais dos mais diversos. Inovação, 
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na concepção de Peter Drucker (1986), diz que há inovações que não procedem das 

fontes de oportunidades inovadoras, que não se desenvolvem de maneira 

organizada, objetiva e sistemática. Há inovadores que são iluminados e cujas 

inovações são o resultado de uma idéia genial e não de um trabalho árduo, 

organizado, deliberado.  

Essas inovações não podem ser reproduzidas, não podem ser ensinadas e 

nem aprendidas. Ou seja não há como ensinar alguém a ser um gênio. Mas, ao 

contrário do que se costuma acreditar, as idéias geniais são raríssimas. O que é 

pior, é difícil encontrar alguma idéia genial que tenha se transformado em inovação. 

Todas elas não passam de idéias brilhantes. Todas as oportunidades para inovar 

devem ser analisadas e estudadas de modo sistemático, pois elas precisam 

satisfazer uma oportunidade. Inovação é um estudo ou uma análise dos clientes e 

usuários, para ver quais são suas espectativas, seus valores e necessidades. Uma 

inovação, para ser eficaz, precisa ser simples e pontual. Todas as inovações 

eficazes são inacreditavelmente simples, porém as inovações eficazes começam 

modestamente, não são grandiosas e tentam realizar algo específico. 

 

A vantagem competitiva, provocada pelos custos de fatores, torna-se cada 
vez mais rara à medida que o crescente sucesso, em muitas indústrias, 
exerce pressões ascendentes sobre os custos de fatores e o valor da 
moeda. Em lugar de vantagens dos custos e fatores, as desvantagens 
seletivas de fatores estimulam as inovações que fazem avançar o produto e 
a tecnologia do processo (PORTER, 1993, p. 621). 

 
A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o processo 
pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 
negócio diferente ou um serviço diferente (DRUCKER, 1986, p. 154). 

 

De forma semelhante a outros conceitos importantes das Ciências Sociais, 

como globalização e desenvolvimento sustentável, inovação é um termo 

extremamente polissêmico e consensual (MACIEL, 1997). É possível apontar duas 

grandes tendências que se propuseram a compreender a questão da inovação no 

mundo contemporâneo: as correntes econômicas derivadas do pensamento 

schumpeteriano e a sociologia construtivista das técnicas, desenvolvida 

principalmente por Latour (1992), o qual criou espaço para a incorporação da 

temática nas Ciências Sociais. A disciplina econômica foi a que sem dúvida deu o 

maior impulso à construção da agenda da inovação.  
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Na visão de Becattini (1994), a introdução de novas tecnologias no 

desenvolvimento aparece como um avanço social realizado graças a uma tomada 

de consciência por parte do conjunto de atividades industriais e todas as camadas 

da população. A inovação tecnológica não surge como uma medida dolorosa ou 

imposta pela globalização, mas como uma oportunidade para reforçar uma posição 

conquistada. 

A inovação e o desenvolvimento regional são, em parte, influenciados pelas 

condições culturais, políticas, econômicas, geográficas e também pelo ambiente no 

qual está inserida. Em resumo, a inovação tecnológica é, por um lado, a combinação 

de conhecimento existente com conhecimento novo e, por outro, um processo de 

aprendizado interativo e empreendedorismo coletivo.  

Pode ser, adicionalmente, ser descrita como um processo que envolve desde 

a invenção de um novo elemento até seu desenvolvimento para uso comercial, em 

que o suporte institucional é fornecido por um ou vários estados, regiões ou mesmo 

comunidades específicas. 

Em resumo, a inovação tecnológica e meio inovador é, por um lado, a 

combinação de conhecimento existente com conhecimento novo e, por outro, um 

processo de aprendizado interativo e empreendedorismo coletivo. Pode ser, 

adicionalmente, descrita como um processo que envolve desde a invenção de um 

novo elemento até seu desenvolvimento para uso comercial, em que o suporte 

institucional é fornecido por um ou vários estados, regiões, territórios ou mesmo 

comunidades específicas.  

Nos dias de hoje, a inovação e o desenvolvimento estão diretamente 

conectados à preservação do meio ambiente, portanto têm originado grandes 

vantagens aos empresários e à população através de um novo pensamento 

conservacionista. Entretanto, não é mais possível falar em inovação tecnológica sem 

pensar em desenvolvimento, sejam eles local, regional, global, e sustentado. A 

inovação e o desenvolvimento regional são, em parte, influenciados pelas condições 

culturais, políticas, econômicas, geográficas e também pelo ambiente no qual estão 

inseridos.  

Por outro lado, Dallabrida (2000) enfatiza que também é fundamental para o 

processo de desenvolvimento regional: 
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Uma ordenação sustentável do território é a que alia o ótimo para o homem 
com o adequado para a natureza, através de uma relação 
sociedade/natureza, harmônica e não predatória. Com isso teremos 
instituído um modelo de desenvolvimento sustentável, entendido, a priori, 
como aquele que leva em conta a pessoa humana, o econômico e o 
equilíbrio ambiental, a curto, médio e longo prazos [...] É possível afirmar 
que a sustentabilidade tenha que ser construída a partir de experiências 
regionais, estando presente em todas as iniciativas de alavancagem do 
desenvolvimento (DALLABRIDA, 2000, p. 188). 

 

Nos comportamentos econômicos, como na influência sobre o 

desenvolvimento regional ou territorial, segundo Firkowski e Sposito (2008), o papel 

principal da inovação é servir como um instrumento de ordenamento, na emergência 

da crise ao longo dos anos setenta e da corrida à inovação tecnológica, pois, este 

ordenamento tem modificado profundamente os sistemas de produção.  

Outra forma de organização produtiva territorial são os sistemas territoriais de 

produção que permitem o desenvolvimento através das redes de empresas 

animadas pelos meios inovadores. É oportuno citar que a existência de redes de 

inovação tecnológica, tem sido um dos componentes da estratégia competitiva 

industrial nos países avançados. A rede de inovação, segundo Maillat (2002, p. 14), 

participa da idéia de que o processo de inovação tem um caráter multifuncional que 

pressupõe uma articulação complexa e não linear de competências específicas e de 

processos de conhecimento. Assim, a rede de inovação constitui uma dimenssão 

organizacional necessária para a deflagração da inovação e é inseparável do meio 

inovador. Diante desta razão, a noção de rede de inovação é inseparável daquela de 

meio inovador.  

Também há outras formas de desenvolvimento em redes e, segundo 

Dallabrida (2007, p. 8) há alguns autores contemporâneos que justificam a utilização 

do termo redes de poder socioterritorial. Para Dallabrida, redes de poder 

socioterritorial é: 

 

Um termo que se propõe utilizar para referenciar cada um dos segmentos 
da sociedade organizada territorialmente, representadas pelas suas 
lideranças, constituindo-se na principal estrutura de poder que, em cada 
momento da história, assume posição hegemonica, tornando-se capaz de 
dar a direção político-ideológica ao processo de desenvolvimento 
(DALLABRIDA, V. R. 2007, p. 8). 

 

Para Dallabrida (2007, p.8) com relação aos diferentes sentidos atribuidos ao 

termo rede, pode-se considerar como sendo as relações de comunicação de grupos 
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sociais de um território, estabelecidas para atingir objetivos comuns para o 

desenvolvimento territorial. Para Bernard Pecqueuer (2005) desenvolvimento 

territorial se caracteriza pela constituição de uma entidade produtiva enraizada em 

um espaço geográfico, que busca uma estratégia de adaptação reativa em relação a 

globalização. Desenvolvimento territorial pode se manifestar de diversas formas 

como: distritos industriais, cluster ou outro qualquer modo de organização produtiva 

(redes), ou seja uma nova dinâmica de desenvolvimento territorial e que constitui 

uma inovação (PECQUEUER, B. 2005). 

A participação em arranjos de colaboração para o desenvolvimento torna-se 

de grande importância para que o processo de inovação no meio inovador, ocorra de 

forma efetiva e particularmente para prover um mais rápido acesso à capacitação 

tecnológica. Por outro lado, a mudança de paradigma tecnológico atingiu fortemente 

também os setores tradicionais da economia, exigindo modernização dos seus 

processos de produção. O desenvolvimento, quer seja, de novos produtos, na 

adoção de novas técnicas de gestão, nos novos esforços de desenvolvimento em 

tecnologias de produto, em novos processos organizacionais, em redes de 

empresas e ou em redes territoriais são conduzidos muitas vezes em arranjos 

cooperativos, tais como os chamados polos de modernização, que visam a 

incorporar os avanços tecnológicos internacionais nesses setores. 

Para tanto, desenvolvimento territorial, segundo Dallabrida (2007), pode ser 

entendido como um processo de mudança estrutural empreendido pela sociedade 

organizada territorialmente, sustentado pela potencialização dos capitais e recursos 

existentes no local, com interesse direto na dinamização econômica e a melhoria da 

qualidade de vida. 

Portanto, diante destas transformações atuais na economia mundial, é de 

extrema importância qua a organização através dos sistemas de inovação e meios 

inovadores, seja determinante nos processos de gestão do desenvolvimento a nível 

local/regional/territorial, onde a pequena e média empresa aliada aos atores 

regionais (sociedade organizada) sejam os vetores da sobrevivência em relação a 

concorrência internacional.  
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3  PERSPECTIVA TERRITORIAL: INOVAÇÃO E DESENVOLVIME NTO  

 

Este capítulo é dedicado à discussão da hipótese de que existe em 

Guaramirim (SC) um meio inovador a partir da perspectiva territorial, no setor 

metalmecânico.  

O capítulo foi dividido em cinco partes. Partiu-se inicialmente de uma 

abordagem histórica da formação e desenvolvimento industrial do município de 

Guaramirim (SC), enquanto na segunda, terceira e quarta partes apresentam-se as 

estratégias da inovação tecnológica na dinâmica do desenvolvimento territorial das 

indústrias IMAM, ROAGE e NITRION do Brasil. Já, na quinta parte, caracteriza-se a 

manifestação das dinâmicas territoriais das três indústrias inter-relacionadas no seu 

território passado e presente, nas suas ações e articulações institucionais. 

A justificativa da escolha das indústrias IMAM, ROAGE e NITRON do Brasil 

recai sobre o fato delas serem, hoje, complementares entre si. Além disso, o caso da 

relação entre estas três indústrias e a coletividade bem ilustra a questão do 

desenvolvimento territorial em função da importância que se estabelece entre os 

atores, governo, mercado, e sociedade civil no processo de desenvolvimento local 

(Reis, 2006). Estas indústrias do setor metalmecânico, IMAM, ROAGE e NITRIOM, 

que fazem parte de um universo de 22 (vinte e duas) empresas do setor 

metalmecânico de Guaramirim (SC), produzem peças e componentes especiais para 

a indústria e agricultura, únicas em todo o estado de Santa Catarina. Processos 

semelhantes a este só podem ser encontrados no Estado de São Paulo. 

 

3.1 HISTÓRICO DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC) 

 

A colonização de Guaramirim (SC), antiga Bananal, iniciou na região de 

Brüderthal, em 1886, com a chegada e estabelecimento de algumas famílias de 

russos e alemães. O motivo principal da vinda destas pessoas ao Brasil e mais 

precisamente a Brüderthal foi uma crise social gerada através da falta de liberdade 

religiosa, crise econômica, pragas na lavoura, falta de espaço para cultivar, 

mecanização agrícola e a industrialização.  

O Pastor Wilhelm Gottfried Lange (2003) narrou sua chegada e estadia no 

Brasil e a de cento e oitenta pessoas que estavam sob sua responsabilidade. 
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Chegaram ao porto de São Francisco do Sul (SC), no dia 28 de junho de 1886, e 

partiram para Joinville (SC), por barco em uma viagem de duas horas àquela 

localidade de três mil habitantes. Chegaram em 29 de junho de 1886 e partiram 

imediatamente da Colônia Dona Francisca em direção a Colônia Jaraguá (hoje 

Jaraguá do Sul – SC) através de carroções puxados por seis cavalos.  

Ao mesmo tempo em que tudo isso ia acontecendo, conforme relato do 

Pastor Wilhelm (2003), em 1888 começaram as atividades de uma tecelagem. Os 

teares circulares foram importados da Rússia, para fabricação de lençóis, toalhas de 

mesa, cortinas e outras necessidades, porém a falta de capital de giro obrigou-os a 

vender os mesmos sem grandes prejuízos. Em 1889, ele fez outra experiência com 

o plantio do café em escala comercial, chegando a um número expressivo de 5.000 

plantas. Porém, a sua intenção de transformar a plantação em fonte de recursos não 

se concretizou, pois o custo de manutenção era maior que o da venda do produto. 

Naquele mesmo ano, também trabalhou com uma criação do bicho da seda, na qual 

infelizmente, também não teve sucesso.  

Segundo Silva (1975), a Sociedade Colonizadora de Hamburgo resolveu 

continuar a colonizar Bananal (hoje Guaramirim) em 1887, e com a chegada de 

novos imigrantes que foram se instalando em barracões, passaram a chamar o local 

de Itapocuzinho, hoje conhecido como Bairro dos Imigrantes, na foz do Rio 

Itapocuzinho, onde hoje existe a ponte da estrada de ferro.  

Em 1891, foi construída a primeira escola da localidade de Itapocuzinho, 

atual Bairro dos Imigrantes, no município de Guaramirim, tendo o início de suas 

aulas em 1892. O primeiro professor daquela pequena escola foi o imigrante 

Gustavo Doubrawa, que ainda tinha as profissões de agrimensor e marinheiro.  

Em 1905, com a chegada da ferrovia, partindo de São Francisco do Sul (SC) 

até Porto União (SC), deslocou o eixo da colonização para as imediações da 

estação ferroviária, formando o distrito de Guaramirim (SC), como mostra o Mapa 3. 
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Mapa 3 – Localização geográfica da bacia do Rio Itapocú e mapa Rodoferroviário do Município de 
Guaramirim (SC). 
Fonte: Atlas Escolar de Santa Catarina (1991) 

 

No princípio de 1907 chega a Bananal, município de Joinville, atual 

município de Guaramirim (SC) o jovem alemão Johann Butschardt Sênior. Adquire 

terras do Domínio Dona Francisca, implantando uma edificação que continha um 

armazém, um restaurante e uma pensão no intuito de abrigar os viajantes e os 

trabalhadores da construção da estrada de ferro. Em 17 de julho de 1908, aconteceu 

a inauguração da obra que mais tarde viria a ser o primeiro hotel de Guaramirim 

(SC), e até hoje funciona e pertence à Família. Então, em 1910 com o início das 

atividades da ferrovia, Johann aproveitou este momento e começou a expandir seus 

negócios, levando os produtos de Bananal (hoje Guaramirim – SC) para o município 

de Rio Negro (PR), para serem efetuadas trocas de mercadorias.  

Em 1932, foi construída a primeira Usina Hidrelétrica da região, pela empresa 

alemã “Allgemaine Elektrizitaets-Gesellschaft” (AEG), a Usina Hidrelétrica do 

Bracinho, em Bananal, hoje Schroeder (SC). 
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Em 1935, Brüderthal (Bananal), hoje um bairro de Guaramirim (SC), recebeu 

os primeiros imigrantes de várias etnias contratados pela Companhia Brasileira de 

Mineração & Metalúrgica S.A. (CBMM) de São Paulo (SP), estabelecendo-se neste 

local para exploração de minérios de ferro e ouro, permanecendo até 1950, quando 

se deu por encerrada sua atividade. Isto causou uma mudança drástica na vida dos 

moradores, quando o governo começou a desapropriar as terras destes 

colonizadores para dar lugar às cavas de minas. Esbravecidos, os colonos de 

Brüderthal se opuseram a trabalhar para esta empresa de Mineração. Foi nesta 

época que Guaramirim (SC) sofreu os primeiros impactos ambientais.  

Em 1938, além das madeireiras (serrarias), indústrias de móveis e ferrarias 

existentes, houve a introdução da indústria de tecidos (tecelagem), de calçados 

(sapataria) e alimentícia. Estas empresas nasceram da necessidade dos filhos de 

agricultores, em implantar seu próprio negócio. Conforme Kohlhepp e Renaux 

dizem: 

 

A indústria catarinense originou-se de iniciativas locais e do espírito 
empreendedor dos imigrantes alemães e italianos e seus descendentes, 
contando com pequenos capitais de seus fundadores e de seus 
empregados de confiança, o que contribuiu para a solidez e o crescimento 
contínuo da indústria regional (KOHLHEPP; RENAUX, 2007, p. 1). 

 

Em 1939 surgiu a primeira indústria do setor metalmecânico de Guaramirim 

(SC), após o início da Segunda Guerra Mundial, através do pioneiro Francisco José 

Doubrawa. Após o seu retorno do Rio de Janeiro (RJ) onde trabalhava na Empresa 

Aérea Condor (Lufthansa), montou a empresa Francisco José Doubrawa – Indústria 

de Peças para Motores, Motocicletas, Tratores, Máquinas e outros veículos. Iniciou 

sua indústria com dois funcionários, dois tornos mecânicos de polia plana, uma 

furadeira e outros instrumentos, todos movidos por um Grupo Gerador de 17 kVA. 

Da mesma forma, como seus funcionários eram filhos de agricultores, teve que dar 

treinamento, uma vez que, naquela época não havia escola de aprendizes em 

mecânica. As primeiras peças a serem fabricadas pela Doubrawa foram: 

Virabrequins, comando de válvulas, válvulas, molas, tuchos, anéis de pistões, 

pistões em alumínio, engrenagens, coroas e pinhões e outras peças.  

É importante salientar que devido à guerra, não havia peças de reposição 

para motores, tratores, máquinas e veículos, o que obrigou a empresa a suprir este 
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mercado, de uma forma bastante artesanal, pois teve que fabricar suas próprias 

máquinas para produzir peças especiais.  

Também iniciou sua própria fundição de alumínio, pois não havia nenhuma 

fundição fora de São Paulo (SP), e naquela época já fundia por coquilha, que ainda 

é utilizada até hoje. Também desenvolveu seu próprio sistema de tratamento térmico 

de aços, o qual ficou conhecido no Brasil inteiro. Porém, havia grandes problemas 

nesta região para se fazer inovação tecnológica, praticamente impossível, pois não 

havia nenhuma Instituição de Ensino Superior que pudesse auxiliar as indústrias 

locais. Havia o difícil acesso a máquinas e equipamentos modernos, também não 

havia iniciativa do poder público estadual para incentivar as empresas instaladas e 

atrair novas empresas. O que faltou na realidade foram políticas públicas industriais 

e tecnológicas em nível regional que criassem condições favoráveis no ambiente 

empresarial, de modo a permitir a criação de arranjos institucionais, com vistas a 

consolidar competências tecnológicas. 

 

 
Figura 1  – Francisco José Doubrawa & Cia Ltda 
Fonte: Arcevo do Autor 
 

No início da década de setenta, a Francisco José Doubrawa (FIGURA 1)

  fez a aquisição das primeiras máquinas modernas para ampliar e melhorar o 
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seu produto, bem como, para enfrentar a concorrência com o mercado de São Paulo 

(SP). Entretanto, estes investimentos foram feitos com capital próprio, porque na 

época não havia financiamentos por parte do governo. Mesmo que houvesse, a 

maioria dos empresários do interior, não se interessava em contrair dívidas.  

Nesta altura, o Estado de Santa Catarina apresentava uma estrutura 

industrial diversificada, incluindo desde setores tradicionais até os mais dinâmicos 

da economia.  

 

3.2 ESTRATÉGIAS DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA DINÂMICA DO 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

  

No Município de Guaramirim (SC), o desenvolvimento surgiu como na maioria 

dos municípios brasileiros, através dos lucros, para suprir as necessidades locais. 

Guaramirim (SC) não difere, nesse ponto, do modelo catarinense de 

desenvolvimento (Vieira, 2002), em que, a partir de pequenas empresas a maioria 

dos empresários se utilizam de excedentes gerados na agricultura e nos pequenos 

negócios, com a finalidade de suprir as necessidades locais e regionais. 

Paralelamente houve o declínio das atividades produtivas tradicionais observadas a 

partir de 1970, no contexto da agricultura familiar, passando do cultivo artesanal 

para a produção mecanizada do agronegócio. Verificam-se também a emergência e 

o fortalecimento de pequenas e médias empresas de alta tecnologia. Esse processo 

é o resultado de uma combinação bastante particular das relações entre Ciência, 

Tecnologia, Informação e a Sociedade, mais precisamente, das relações entre a 

universidade, o poder público e o setor produtivo, atores do desenvolvimento 

local/territorial (MATTEDI e THEIS, 2006). 

Esta situação pode ser observada como a dinâmica do desenvolvimento 

territorial de Guaramirim (SC) na caracterização das estratégias de inovação 

tecnológica no setor metalmecânico local. A dinâmica do desenvolvimento territorial 

é, neste caso, inovadora em nível local, regional e estadual, e tem atraído novas 

empresas para a região. Entretanto é necessário salientar que existe cooperação 

entre as indústrias somente no setor produtivo, mas não há um envolvimento com a 

coletividade de atores (empresas, instituições, poder público local e indivíduos 

qualificados). Esta dinâmica territorial de atração de novas empresas no município 

de Guaramirim (SC) tem transformado o território em um meio atrativo, através das 
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articulações entre os atores do território: a sociedade civil, a universidade, o poder 

público e o setor produtivo. 

O conceito de meio inovador de Maillat (1995) é testado na confirmação da 

hipótese de que no município de Guaramirim (SC) existe um meio inovador a partir 

de uma perspectiva territorial. Portanto, serão observadas as dinâmicas territoriais 

de inovação, que põem em prática projetos que aliam novas técnicas à cooperação 

entre as empresas e desenvolvem inovações tecnológicas (capazes de minimizar 

impactos ambientais) com o apoio de autoridades locais, regionais, globais etc.  

Quanto ao enfoque de desenvolvimento a partir da perspectiva territorial, 

Dallabrida, Siedenberg e Fernandez (2004) classificam-no através de duas vertentes 

do chamado novo regionalismo: vertente globalista e vertente regionalista. Para 

alguns autores que defendem a territorialização do desenvolvimento, esta aumenta a 

capacidade das cidades, regiões e territórios, para atuar sobre fatores estruturais 

que implicam na maior capacidade de utilizar os fatores globais em função dos 

fatores locais. 

 No caso da indústria do setor metalmecânico, que teve acesso à inovação 

tecnológica através dos profissionais da engenharia que buscaram atualização nas 

universidades, através de pós-graduações e de visitas técnicas a feiras nacionais e 

internacionais do setor. Assim, referimos o meio inovador do município de 

Guaramirim (SC) que é demonstrado a partir da dinâmica local do território estudado 

das indústrias do setor metalmecânico IMAM, ROAGE e NITRION. Este caso mostra 

a emergência de processo de dinamismo continuado, em regiões periféricas ou 

semiperiféricas.  

 

 

3.2.1 Estratégia da indústria metalmecânica IMAM 

 

A implantação da Metalúrgica IMAM Ltda (FIGURA 2), empresa do setor 

metalmecânico de Guaramirim (SC), surgiu como resposta para suprir as 

necessidades de instrumentos manuais dos agricultores locais e regionais, e para 

impulsionar o preparo e cultivo de suas lavouras. Fundada em dez de julho de 1970, 

pelo empresário Lourival Stoinski, que acompanhou as necessidades de 

instrumentos para impulsionar a agricultura familiar de seu pai, sempre utilizando os 

recursos oriundos da venda de produtos agrícolas. Primeiramente, a empresa 
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fabricou ferramentas e instrumentos agrícolas manuais, como: machado, facão, 

martelo, foice, pá, cortadeira, enxadão, enxada e outros instrumentos ligados às 

necessidades dos agricultores. 

A partir de 1980, a IMAM iniciou a produção de outros produtos para 

agricultura mecanizada, como: disco de arado, faca para rotativa, faca para ceifa e 

outros produtos utilizados por equipamentos mecanizados, acoplados em tratores, 

micro-tratores e ceifadeiras, tornando-se assim uma empresa em nível nacional no 

fornecimento de peças e produtos para a agricultura mecanizada. Em 1995, a IMAM 

começou a ser administrada por Lourival Stoinski Junior, que deu um impulso 

especial na modernização e na aplicação de inovações tecnológicas, passando de 

pequena para média empresa, para poder competir com empresas modernas 

pertencentes a este setor. Desde o princípio, a IMAM produziu sua própria matéria-

prima, através da laminação, forjaria e estamparia de aços para as ferramentas. 

Segundo Firkowski e Sposito (2008), o significado de PME está relacionado 

simultaneamente à segurança, um meio de assegurar o crescimento e o 

desenvolvimento das coletividades; um instrumento de flexibilização do sistema 

produtivo e controle regional em relação às grandes empresas; e para o estado um 

vetor essencial no quadro político de ordenamento do território. É incontestável que 

o atual progresso das PME traduz e acompanha a emergência atual em nível local, 

das proximidades, das sinergias e as relações interpessoais.  

Da mesma forma que os investimentos em novos equipamentos foram feitos 

com recursos próprios no princípio, e mais tarde com o surgimento dos bancos de 

fomento do governo, a IMAM passou a utilizar os recursos do BNDES, BRDE e do 

PROGER, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 
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Figura 2  – Metalúrgica Imam Ltda 
Fonte: Arcevo do Autor 

 

Mapa 4 - Área de atuação mercadológica da IMAM (todo o Brasil) 
Fonte: www.mercuri.com.br 

 



3.2.2 Estratégia da indústria metalmecânica ROAGE 

 

A empresa ROAGE Engrenagens Ltda (FIGURA 3), empresa do setor 

metalmecânico na área de usinagem seriada foi desmembrada da Francisco José 

Doubrawa e Cia Ltda. e instalada no município de Guaramirim. Surgiu devido a 

vários fatores e que podemos chamar de atores coadjuvantes em sua concepção. É 

importante salientar que a empresa Francisco José Doubrawa e Cia. Ltda. em maio 

de 2008, completará setenta anos, e dentro de suas necessidades motivadas pelo 

sistema simples nacional, criou duas novas empresas para complementação de 

seus processos: a ROAGE Engrenagens Ltda. e a NITRION do Brasil Ltda.  

Um dos fatores principais para este desmembramento foi o limite de 

faturamento imposto pelo Sistema do Simples Nacional, que condicionava às 

empresas um faturamento total de R$ 2.400.000,00 ao ano. Outro fator que 

contribuiu para sua concepção foi a industrialização de peças de forma seriada, para 

atender as empresas locais e regionais, o que exigiu máquinas modernas, de alta 

produtividade e tecnologia de ponta. E um dos fatores mais importante, foi a 

necessidade destes clientes locais e regionais, que passaram a exigir mais 

produtividade, qualidade e diminuição de custos. 

Esta exigência por parte dos clientes impulsionou a área de engenharia da 

empresa na busca de máquinas que atendessem à necessidade dos clientes. Como 

a empresa esta associada à Associação Comercial Industrial e Agrícola de 

Guaramirim (ACIAG) e que é associada também à FACISC, aproveitou as 

oportunidades oferecidas por estas entidades para viagens de negócios, feiras e 

outros eventos internacionais, para procurar os equipamentos necessários a sua 

modernização.  

A partir deste momento a ROAGE iniciou o processo de aquisição de novas 

máquinas de última geração para a industrialização de seus produtos e todas 

financiadas pelo BNDES, PROGER, através do Banco do Brasil e por recursos 

próprios.  

É importante salientar que toda empresa para conseguir financiar seus 

equipamentos pelos bancos que operem com investimentos do governo, necessitam 

apresentar o licenciamento ambiental de funcionamento (LAO). 

Como forma de relacionamento industrial entre empresas, a ROAGE está 

edificada estrategicamente ao lado da Francisco José Doubrawa e Cia. Ltda., por 
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motivos de compartilhamento nas informações e no atendimento aos clientes das 

duas empresas. Para Firkowski e Sposito, território é: 

 
Um espaço onde se exercem poderes de organização ou controle, 
inscrevem-se projetos sociais (desenvolvimento-ordenamento-planificação), 
exprimem-se estratégias de valorização e se afrontam os interesses mais 
ou menos contraditórios dos diferentes atores (FIRKOWSKI; SPOSITO, 
2008, p. 61). 

 

Por isso, a importância dos investimentos das empresas em inovações 

tecnológicas como forma de atrair novas empresas com demanda reprimida, 

conforme Mattedi e Theis (2006), fazendo com que o relacionamento entre 

empresas seja forte e consistente. Este relacionamento tem contribuído muito para a 

troca de experiências e investimentos, de forma a beneficiar as duas empresas e os 

clientes. Neste ano os investimentos feitos pela ROAGE tornaram-na uma das 

empresas mais modernas do Sul do Brasil na industrialização de engrenagens 

especiais e da mais alta qualidade.  

Segundo Firkowiski e Sposito (2008), ao se falar em estratégias dos atores é 

necessário que se manifestem as necessidades coletivas, das empresas e do 

estado. As empresas pouco a pouco vão cessando a criação de empregos e a 

alimentação do crescimento urbano, e com isto trazem para as coletividades 

territoriais ou locais a consequência do não investimento pelas empresas e pelo 

Estado, com isto alimentam o desequilíbrio regional. Caso as necessidades das 

empresas não sejam atendidas pelo Estado, fatalmente a empresa perderá interesse 

pelo local e se for empresa global, provavelmente deixará de investir na planta e, 

conseqüentemente não gerará novos postos de trabalho. Da mesma forma, os 

interesses da coletividade deverão ser preservados e atendidos de uma forma 

sincrônica. E por último, deverão ser respeitados também os interesses do Estado 

para que se concretizem e se respeitem as estratégias dos atores envolvidos. 
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Figura 3  – Roage Engrenagens Ltda 
Fonte: Arcevo do Autor 
 

 

 
Mapa 5 – Área de atuação mercadológica da ROAGE 
Fonte - http://www.transportes.gov.br/bit/mapas/mapclick/brs/rodfedSul.jpg 
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3.2.3 Estratégia da indústria metal mecânica NITRION 
 

A NITRION do Brasil Ltda., empresa do setor metalmecânico em Guaramirim 

(SC), foi fundada a partir da necessidade da empresa Francisco José Doubrawa e 

Cia. Ltda., de atualizar seu sistema de tratamento térmico de aços partindo para um 

processo inovador, mais eficiente e menos impactante com relação ao meio 

ambiente. 

Em 1996, o engenheiro da empresa concluiu sua Pós-Graduação em 

Tecnologia Mecânica – Novas Tecnologias, pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC-Florianópolis - SC), conhecendo o Tratamento Térmico de Aços por 

Nitretação Iônica, também conhecido como Nitretação a Plasma. Esta tecnologia 

limpa chamou-lhe a atenção pela eficiência e não agressão ao meio ambiente, 

porém esta inovação tecnológica se encontrava somente na Europa, mais 

precisamente na Alemanha.  

Em 1998, o engenheiro da Doubrawa, através do convite da Associação 

Comercial e Agrícola de Guaramirim (ACIAG), agente da sociedade civil local que, 

em parceria com a Federação das Associações do Estado de Santa Catarina 

(FACISC), SEBRAE e a Hand Werk Kamer da Alta Baviera – München (HWK – 

Alemanha), fez um curso de duas semanas sobre incubadoras e visitas a modelos 

das mesmas. Conseguiu informações sobre esta inovação tecnológica nos 

tratamentos térmicos dos aços. Nesta oportunidade, iniciou os primeiros contatos 

com a empresa NITRION Gmbh de München (Alemanha). Após este momento, 

realizou mais duas visitas, em maio e setembro de 1999, para viabilizar a parceria 

entre as empresas Doubrawa e NITRION Gmbh.  

Porém, a concretização desta parceria ocorreu somente após visita em maio 

de 2000, quando a empresa brasileira Doubrawa, formalizou o convite para visitar o 

Brasil, a região de Guaramirim, e foi quando a mesma colocou à disposição da 

NITRION Gmbh (Alemanha) um terreno situado estrategicamente equidistante dos 

centros de interesse de atuação.  

Em 2000, a Doubrawa recebeu a visita de um dos empresários da NITRION 

(Alemanha), que após seu encantamento pela região assinou a criação da 

sociedade, a qual gerou a Empresa NITRION do Brasil Ltda.  

Imediatamente iniciaram as obras de Terraplanagem, em parceria com o 

poder público e a construção do primeiro galpão que foi concluído em abril de 2001, 
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com o início das atividades. Em 2001, formalizaram-se parcerias importantes entre 

vários atores locais e com especialistas de relevada competência técnica e científica 

nacional e internacional da engenharia civil, mecânica, hidráulica e principalmente, 

elétrica na consolidação deste processo “inovador”. Este novo processo acabou 

conquistando um mercado reprimido e carente (MATTEDI e THEIS, 2006) por esta 

inovação tecnológica, e que vinha ao encontro da necessidade existente de um 

tratamento térmico onde não haveria deformações (empenamento, ovalização, 

tensões residuais, sem posterior retrabalho, etc.), que é o caso principal deste novo 

processo de inovação tecnológica na área dos tratamentos térmicos.  

É importante salientar que a empresa NITRION Gmbh (Alemanha) nasceu 

dentro de uma incubadora, mesmo que por pouco tempo, devido ao tamanho dos 

equipamentos, porém, hoje, toda a tecnologia mecânica é feita pela própria 

empresa, bem como o software, que é elaborado por seus profissionais. Neste 

momento, a empresa já comercializa o sistema com outros países, sendo algumas 

partes já produzidas em Guaramirim (SC).  

Neste ínterim, foram feitas visitas a outros modelos de incubadoras da Itália, 

através da parceria com a ACIAG, Federação das Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de Santa Catarina (FAMPESC), Secretaria de Estado de Desenvolvimento, 

SEBRAE e Centúria Srl (Parco Scientífico Tecnológico – Itália), com a casa de 

crédito como Artigian Credit da Emilia Romagna (Itália) e com o Parco Scientífico 

Tecnológico di Bologna (Itália).  

A implantação desta empresa constitui uma forma de atração tecnológica 

para a região, ou seja, que poderá ser referência para gerar um meio inovador 

dependendo do processo de gestão do desenvolvimento, seu coletivo de atores, da 

lógica organizacional que darão impulso ao desenvolvimento local. Logo este 

desenvolvimento local sinaliza para a importância dos atores no processo de 

desenvolvimento a ser estabelecido.  

Para que haja este desenvolvimento local é necessário envolver as três 

categorias de atores do território: 

 

O Governo, nas esferas federal, estadual e municipal, contribuindo com os 
investimentos em infraestrutura, saúde, educação entre outros. O Mercado, 
considerando tanto os atores do lado da oferta como do lado da demanda, 
nos mercados de fatores e de bens de serviços, proporcionando a geração 
de emprego e renda. A Sociedade Civil, incluindo os cidadãos, as 
organizações sociais e as suas entidades representativas (REIS, 2006, p. 
1). 
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Desenvolvimento é local, seja este local um distrito, um município, uma 
microrregião, uma região de um país, um país ou uma região do mundo. A 
palavra local, aqui, não é sinônimo de pequeno, e não alude 
necessariamente à diminuição ou redução. O conceito de local adquire a 
conotação de alvo socioterritorial das ações e passa, assim, a ser 
retrodefinido como o âmbito abrangido por um processo de 
desenvolvimento em curso, em geral quando esse processo é pensado, 
planejado, promovido ou induzido (FRANCO, 2000, p. 17). 
 
Desenvolvimento local é um modo de promover o desenvolvimento que leva 
em conta o papel de todos esses fatores para tornar dinâmicas 
potencialidades que podem ser identificadas quando olhadas para uma 
unidade socioterritorial delimitada (FRANCO, 2000, p. 19). 

 

 
Figura 4  – NITRION do Brasil 
Fonte: Acervo do autor 
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Mapa 6 - Área de atuação mercadológica da NITRION 
Fonte: Acervo do autor 
 
 

 
Mapa 7 - Área de atuação mercadológica da NITRION no mundo 
Fonte: Acervo do autor 
 

3.3 A MANIFESTAÇÃO DA DINÂMICA TERRITORIAL NOS CASOS: IMAM, ROAGE 

E NITRION DO BRASIL 

 

3.3.1 O que é inovação e desenvolvimento na perspectiva territorial? 
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Primeiramente é preciso salientar que as empresas NITRION e ROAGE 

nasceram das necessidades constantes de inovação tecnológica na perspectiva 

territorial/local onde está inserida a indústria Francisco José Doubrawa & Cia. Ltda, 

há 70 anos no mercado nacional, situada em Guaramirim (SC). Como já foi 

salientado anteriormente a NITRION surgiu da necessidade de inovação tecnológica 

no processo de tratamento termoquímico da Doubrawa que, ao tomar conhecimento 

da alta tecnologia alemã e da não geração de impactos ambientais expressivos por 

tal tecnologia, enxergou neste processo uma oportunidade de negócio na área de 

prestação de serviços de industrialização.  

 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre de novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria [...]. A abertura de 
novos mercados – estrangeiros ou domésticos – e o desenvolvimento 
organizacional, da oficina artesanal aos conglomerados [...] ilustram o 
mesmo processo de mutação industrial [...] que incessantemente 
revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 
destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Esse processo de 
Destruição Criativa é o fato essencial do capitalismo. É nisso que consiste o 
capitalismo e é aí que têm de viver todas as empresas capitalistas 
(SCHUMPETER, 1982, p. 112). 

 

Da mesma forma que a ROAGE surgiu da necessidade da Doubrawa em 

produzir peças seriadas e engrenagens com dentes retificados, anteriormente 

enviadas ao Estado de São Paulo, para serem industrializadas, a partir daí, a 

ROAGE e a IMAM passaram a utilizar os serviços da NITRION, bem como a IMAM 

passou a ser cliente em industrialização de peças por parte da ROAGE. A partir 

deste contexto, podemos dizer que se trata de uma estratégia de inovação por parte 

da Doubrawa na criação e na cooperação entre empresas no processo produtivo, o 

que gerar uma nova dinâmica produtiva entre empresas, no setor metalmecânico do 

município de Guaramirim (SC).   

O mesmo acontece no caso da instalação de uma empresa multinacional (ex. 

Renault), que não gera um arranjo produtivo local, desta forma, não influenciando no 

desenvolvimento territorial.  

 Estas inovações tecnológicas surgiram de uma demanda reprimida no 

tratamento termoquímico, sem as deformações, já explicadas no capítulo 2. As 

engrenagens produzidas pela ROAGE, com dentes retificados para eliminar ruídos e 

vibrações, são atualmente fornecidas para empresas como: Tupy, Embraco, Weg e 
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Fabio Perini, as quais utilizam-nas em seus equipamentos de produção. Desta 

forma, estas engrenagens contribuem significativamente para o baixo nível de ruído 

e desempenho dos equipamentos utilizados pelas empresas acima citadas.  

Esta dinâmica territorial representa atualmente uma reterritorialização do 

desenvolvimento, porque anteriormente as empresas Tupy, Weg, Embraco, Fabio 

Perini adquiriam as engrenagens das indústrias de São Paulo, hoje fornecidas pela 

ROAGE. Este território ora formado abrange o nível local (Guaramirim – SC), o nível 

regional (Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau) e o nível dos três estados do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estas engrenagens com dentes 

retificados são somente produzidas em Guaramirim (SC), para todo o sul Brasil.  

Para Firkowski e Sposito (2008), as novas tecnologias se transformaram em 

exigências fundamentais para o funcionamento das empresas e estabelecimentos, 

através de uma série de fatores relativos à localização, ou seja, organização do 

espaço. Como exemplo, o custo do transporte sobre a escolha da localização é 

insignificante em relação a fatores como o acesso à pesquisa, à presença de mão 

de obra altamente qualificada e a serviços relativos ao campo econômico.  

Da mesma forma que as relações das coletividades locais com as indústrias e 

estabelecimentos não são mais aquelas dos modelos tradicionais, ao mesmo tempo 

que as mesmas não têm mais influência sobre os processos de crescimento 

econômico das diversas regiões. Esta mudança é decorrente dos fatores de 

localização e do sistema de relações especiais para o estabelecimento como a 

matéria-prima, serviços, mão de obra, informação, decisões e o capital, que 

constituem uma ligação a montante. As relações com clientes, salários, taxas locais, 

e o valor agregado constituem ligação a jusante. 

É preciso salientar que as indústrias IMAM, ROAGE e NITRION mantêm um 

relacionamento com as empresas internacionais fornecedoras destas inovações, no 

sentido da manutenção das articulações entre os atores (empresas produtoras da 

inovação tecnológica), para melhoria constante do processo produtivo. Outra 

manifestação da dinâmica territorial, neste caso estudado, é a influência que estas 

três indústrias causam no desenvolvimento de outros setores. A IMAM influencia o 

desenvolvimento do setor produtivo da colheita de grãos na agricultura, porque 

fornece peças de alta qualidade. A ROAGE influencia o desenvolvimento do setor de 

máquinas para industrialização de papéis para higienização. Já a NITRION 

desenvolve o setor de produção de moldes e matrizes para injeção de plástico e 
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alumínio. Desta forma vimos que as indústrias IMAN, ROAGE e NITRION são 

complementares entre si. Entretanto a região não dispõe de um sistema territorial de 

produção animado por um meio inovador. 

Segundo Maillat (2002, p. 13) estas evoluções que caracterizam um meio 

inovador não ocorrem automaticamente, pois podem ser manipulados dependendo 

da capacidade dos atores regionais e do meio. Os sistemas territoriais de produção 

animados pelo meio, particularmente constituídos por PME, podem ser bem 

integrados na globalização em função das características de organização, que seja 

pela interação entre atores ou pela dinâmica de aprendizado.  

 

3.3.2 Considerações Parciais 

 

Considerando a região em análise é importante aplicar os cinco aspectos do 

meio inovador de Maillat (2002) a seguir: 

 

1) um conjunto espacial (espaço geográfico); 

2) um coletivo de atores (empresas, instituições, poderes públicos locais, 

indivíduos qualificados); 

3) elementos materiais específicos (empresas e infraestruturas); 

4) uma lógica de organização (capacidade de cooperar); 

5) uma lógica de aprendizagem (capacidade de mudança); 

 

Diante destes cinco aspectos que utilizamos, observamos que as 

transformações no contexto em análise o item 2 (dois) e o item 4 (quatro) não são 

contemplados para que se confirme a hipótese de que: Existe em Guaramirim (SC), 

um meio inovador a partir da perspectiva territorial na indústria metalmecânica.  

 

No caso item 1) um conjunto espacial (espaço geográ fico); a indústria 

metalmecânica de Guaramirim está inserida num espaço geográfico organizado em 

uma região que abrange os municípios de Joinville e Jaraguá do Sul, altamente 

competitivos no setor metalmecânico por aplicar inovação tecnológica no setor 

produtivo. 
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No caso item 2) um coletivo de atores (empresas, in stituições, poderes 

públicos locais, indivíduos qualificados); a indústria Nitrion constitui uma 

resposta ao conceito de desenvolvimento local, não houve uma mobilização total 

dos atores sociais locais. Entretanto a implantação desta empresa constitui uma 

forma de atração tecnológica para a região, ou seja, que poderá gerar um meio 

inovador dependendo do processo de gestão do desenvolvimento. 

 

No caso item 3) elementos materiais específicos (em presas e 

infraestruturas); no conjunto das empresas estudadas observa-se que existem 

empresas qualificadas dando suporte a implantação de novas empresas bem como 

para as já existentes (empresas= construtoras, terraplanagem, infraestrutura= 

aeroporto, porto, ferrovia, energia elétrica, gás, etc...).  

 

No caso item 4) uma lógica de organização (capacida de de cooperar); 

em Guaramirim (SC) existe um meio ideal de cooperação do sistema produtivo, não 

entanto não existe um meio ideal para o sistema produtivo territorial. Salientamos 

que, os sistemas territoriais de produção animados por um meio constituem uma 

forma de organização produtiva territorial ideal que permite às redes de empresas 

(PMEs), inserirem-se no contexto global com base local e processo endógeno de 

desenvolvimento. Esses sistemas, quando capazes de inovar, podem evoluir em 

função das mudanças, influenciando seu meio social, institucional, técnico, territorial 

e de mercado. No caso da indústria metalmecânica de Guaramirim, não existe uma 

lógica organizacional, porque a cooperação se limita apenas ao processo produtivo. 

 

No caso item 5) uma lógica de aprendizagem (capacid ade de mudança);  

como visto na fundamentação teórica, conceito de Maillat (2002), os sistemas 

territoriais de produção animados pelo meio particularmente constituídos por PME 

são bem integrados na globalização em função das características de organização, 

quer seja pela interação entre atores (concorrentes no mercado global regional e 

local) e pela dinâmica de aprendizado (capacidade de mudança). 

Em Guaramirim o setor metalmecânico, muito bem representado por estas 

três indústrias, está atento a inovação tecnológica que permita implementar o 

processo produtivo por se encontrar inserido num conjunto espacial (espaço 

geográfico) altamente competitivo, que aplica inovação tecnológica no setor 
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produtivo, com alta capacidade de mudança pela própria cultura local. Diante destas 

transformações atuais na economia mundial, é de extrema importância que a 

organização através dos sistemas de inovação e meios inovadores, seja 

determinante nos processos de gestão do desenvolvimento a nível 

local/regional/territorial, onde a pequena e média empresa aliada aos atores 

regionais (sociedade organizada) sejam vetores da sobrevivência em relação a 

concorrência internacional. 
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4 RECURSOS NATURAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS: INOVAÇÃO  

 

O presente capítulo tem por objetivo verificar a presente hipótese: quais os 

recursos naturais explorados pelas indústrias do setor metalmecânico de fundição, 

usinagem e tratamento termoquímico em Guaramirim (SC); como também verificar 

se a inovação tecnológica local coloca em prática projetos que visam minimizar 

impactos ambientais. 

Neste sentido, partiu-se inicialmente para a caracterização dos impactos 

ambientais causados por três indústrias do setor metalmecânico, em que cada uma 

utiliza um processo produtivo diferente. A IMAM, que utiliza o processo fundição, a 

ROAGE, que utiliza o processo usinagem, e o por fim, a NITRION do Brasil, que 

utiliza o processo de tratamento termoquímico.  

As indústrias deste setor utilizam recursos naturais, bem como produtos 

industrializados quimicamente nos seus diversos processos produtivos, que de certa 

forma são comuns a todas, entretanto algumas destas já são destaques por 

substituir alguns destes processos através das inovações e produtos químicos 

menos agressivos ao meio ambiente. 

O setor metalmecânico é caracterizado como médio e altamente poluidor 

conforme tabela anexa da Legislação Ambiental dos órgãos do IBAMA (Federal) e 

FATMA (Estadual). Os processos utilizados no setor metalmecânico originam 

impactos ambientais altamente danosos ao meio ambiente, sendo um dos setores 

industriais mais poluentes. Isto acontece principalmente devido à complexidade das 

operações desenvolvidas, mas também, devido à grande variedade de matérias 

primas auxiliares utilizadas: produtos químicos para banhos nos tratamentos e 

acabamentos de peças; tintas (em pó e líquidas); vernizes e materiais abrasivos 

(lixas, escovas e pastas de polir, granalha). Estes produtos são utilizados nas etapas 

de preparação (entre corte e rebarbação) e nas etapas finais (tratamento e 

acabamento de superfícies). Entretanto, nos últimos anos, as pequenas e médias 

empresas de Guaramirim (SC), preocupadas com os impactos ambientais gerados 

por seus processos produtivos, têm procurado inovar, utilizando novos produtos e 

tecnologias, novos processos, novas matérias-primas menos impactantes e uma 

reengenharia do processo como um todo.  

Para Schumpeter (1982), a introdução de novas combinações produtivas, 

novos produtos, novos métodos de produção, de logística, novos mercados, novas 
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fontes de matérias primas e uma nova reorganização constituem o impulso 

fundamental que movimenta e mantém a máquina capitalista. Portanto, para testar a 

segunda e a terceira hipóteses desta pesquisa, este capítulo dedica-se a esta 

discussão: 1) Que afirma que os recursos naturais, explorados pelas indústrias do 

setor metalmecânico de Guaramirim (SC) são água, areia e gás natural; 2) O estudo 

verificará se a inovação tecnológica em Guaramirim coloca em prática projetos que 

visam minimizar impactos ambientais. Para isto, selecionamos três processos 

produtivos comumente encontrados em Guaramirim, processo de fundição, 

usinagem e tratamento termoquímico. 

 

4.1 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS NO PROCESSO PRODUTIVO DO SETOR METALMECÂNICO DAS 

INDÚSTRIAS DE GUARAMIRIM (SC) 

 

A inovação é uma exigência dos mercados, a qual atinge empresas globais, 

regionais e locais, e que começou a ocorrer mais fortemente no Brasil, com a 

abertura da economia brasileira para o mundo em 1990. Esta exigência estimulou as 

empresas a inovarem para poderem competir, se diferenciarem das demais, 

melhorarem a competitividade e obterem maiores lucros.  Em outros termos, a 

empresa defronta-se com algumas alternativas tecnológicas, a maior parte delas 

definidas por um paradigma tecnológico, que apresenta um conjunto de 

oportunidades para inovação.  

Assim, as empresas que buscam manter e reproduzir as condições de 

liderança de mercado, sempre procuram incorporar novas tecnologias que se 

encontram atualizadas em relação aos paradigmas vigentes. Outra conseqüência 

das inovações tecnológicas é modificar a forma com a qual o produto pode ser 

produzido. O processo que marca o desenvolvimento econômico é a realização de 

novas combinações. Dessa forma, se os fatores de produção encontram-se 

plenamente empregados em seus usos habituais, realizar novas combinações 

significa retirá-los de sua antiga utilização. Assim sendo, a busca de novas 

combinações para inovação, pelas empresas, que possa minimizar impactos 

ambientais, e por consequência, ser mais competitiva.  

A definição de impacto ambiental pode ser vista como uma ou mais 

conseqüências da ação ou atividade, natural ou antrópica, que produz alterações 
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bruscas em todo o meio ambiente ou em parte de alguns de seus componentes. Por 

impacto ambiental, Branco, conceitua:  

 

[...] uma poderosa influência exercida sobre o meio ambiente, provocando o 
desequilíbrio do ecossistema natural. O que caracteriza o impacto 
ambiental, não é qualquer alteração nas propriedades do ambiente, mas as 
alterações que provoquem o desequilíbrio das relações constitutivas do 
ambiente, tais como as alterações que excedam a capacidade de absorção 
do ambiente considerado (BRANCO, 1984, p. 57). 

 

Segundo a legislação brasileira, considera-se impacto ambiental: 

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a 
segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e 
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; e V – a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). 

 

Em nível mundial, a conceituação do que seja impacto ambiental sob termos 

jurídicos data do período da revolução industrial e tem sido alterada de forma 

dinâmica. Fato que se deve aos diferentes tipos de atividades humanas que podem 

dar origem a formas de matérias e/ou energias que afetam o meio ambiente. No 

entanto, a adoção de sistemáticas para a avaliação de impactos ambientais teve 

início somente na década de sessenta. Um dos países pioneiros na determinação de 

dispositivos legais para a definição de objetivos e princípios da política ambiental 

são os Estados Unidos (USA). O que se deu por meio da Lei Federal denominada 

"National Environment Policy Act - NEPA", aprovada em 1969. Desta forma, passou-

se a exigir que todos os empreendimentos com potencial impactante obedecessem 

estes três procedimentos: 1) Identificação dos impactos ambientais; 2) 

Caracterização dos efeitos negativos; 3) Definição de ações e meios para mitigação 

dos impactos negativos. 

 

Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 
uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise 
da licença requerida tais como: relatório ambiental preliminar, diagnóstico 
ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 
análise preliminar de risco (CONAMA, 1997). 

 

Assim, entende-se que os impactos ambientais gerados pela industrialização 

são toda e qualquer alteração produzida pelo homem e suas atividades, nas 
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relações constitutivas do ambiente, que excedam à capacidade de absorção desse 

ambiente. Os impactos ambientais, que serão relatados, baseados nas resoluções 

do CONAMA, para uma comparação realista. Entretanto, a ênfase será sempre em 

relação à água.  

 

4.2 INDÚSTRIA METALMECÂNICA IMAM  

 

Esta indústria metalmecânica do setor de fundição, IMAM, utiliza em seu 

processo produtivo de fundição os recursos naturais areia e gás natural, para 

produzir peças fundidas que suprem o mercado de equipamentos agrícolas, através 

de componentes para ceifadeiras, colheitadeiras, subsoladores e outras partes 

internas de equipamentos afins. Através de seu processo produtivo a IMAM contribui 

com algum passivo ambiental através da poluição da areia e gás natural. 

Na utilização da areia para moldagem a indústria gera impactos ambientais 

através das resinas e outros produtos químicos, que em contato com a água da 

chuva, ao serem descartados, poluem o lençol freático. Quanto à utilização do gás 

natural, o processo produtivo de fundição é menos poluente, se comparado com os 

óleos finos, carvão vegetal e carvão mineral, utilizados em um passado próximo nos 

fornos de aquecimento, para o derretimento do ferro gusa e seus agregados, para 

transformá-los em peças. 

O processo produtivo de Fundição nada mais é que o vazamento de ferro 

líquido em moldes previamente produzidos. Na fundição ou metalurgia são 

frequentemente, utilizados três diferentes procedimentos para a realização desta 

etapa: a moldagem em areia, injeção ou fundição com coquilha. Será dado maior 

destaque à moldagem em areia, pois é o processo que mais impacta o meio 

ambiente. Moldagem em areia é o processo de modelação na areia verde ou seca. 

As areias verdes são constituídas por areias silicatadas (elevado teor de sílica), que 

são misturadas com bentonita (espécie de barro), para agregar areia e tornar a 

moldagem mais fácil. É chamada de areia verde, pois fica sempre úmida, ao 

contrário da areia seca. A areia sofre uma compressão a ar, para se adaptar ao 

formato do molde.  

Na areia seca, a sílica é misturada a resinas e catalisadores. Após um 

determinado período de tempo, a areia endurece e adquire o formato pretendido. É 

também deste modo que são fabricados os machos, que serão colocados no molde, 
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com o formato final pretendido para a peça. Após a moldação da areia, procede-se 

ao vazamento do metal, que já foi fundido, a cerca de 1600-1700ºC, nos moldes 

fabricados. Após o esfriamento a peça obtém o seu formato final. 

A atual produção de resíduos industriais, através do processo de fundição 

constitui para a sociedade moderna um grande problema, não apenas de ordem 

sanitária e ambiental, mas também de caráter social e econômico. A variável 

ambiental de grande destaque para as empresas na década de 90 é a preservação 

do meio ambiente. Essa afirmação baseia-se no destaque que vem sendo dado ao 

tema nos encontros e fóruns internacionais de empresários, e principalmente, nas 

ações desenvolvidas pelas empresas, no que diz respeito à preservação da 

natureza.  A defesa do meio ambiente deixou de ser apenas assunto de ecologista e 

passou a ter grande relevância nas estratégias empresariais.  

Algumas empresas estão procurando mudar a filosofia de satisfação das 

necessidades do consumidor, objetivando uma melhor qualidade de vida para a 

sociedade, buscando minimizar os problemas ambientais e, ao mesmo tempo, 

explorar as oportunidades que podem ser trazidas pela inovação.  

A IMAM, além de ter conquistado o mercado nacional, como uma empresa 

que utiliza tecnologia de ponta para minimizar impactos ambientais, também vem 

conquistando espaço no mercado internacional pelo mesmo motivo. 

 

4.2.1 Inovação Tecnológica para Minimizar Impactos Ambientais na Indústria IMAM 

 

No ano 2000, a IMAM desativou a laminação e passou a adquirir a sua 

matéria-prima de terceiros, permanecendo somente com a forjaria e estamparia, 

mas com um diferencial muito importante diante dos concorrentes, a inovação no 

sentido de minimizar os impactos ambientais. Hoje, a IMAM é líder em inovação 

tecnológica em relação aos concorrentes, pelo seu alto grau de investimento em 

equipamentos, processos e matéria-prima na fabricação de ferramentas agrícolas 

mecanizadas. 

Em 2004, iniciou uma nova fase de investimentos em inovação tecnológica, 

quando adquiriu equipamentos da mais alta performance na produção de peças 

fundidas para o mesmo setor agrícola. Na sua fundição está um dos diferenciais em 

inovação tecnológica, pois, na maioria das fundições o índice de reaproveitamento 

das areias esta na ordem de 70%, enquanto que na IMAM este mesmo índice está 
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em 95% de reaproveitamento. Este alto índice de reaproveitamento das areias está 

relacionado com o modo como são feitos os modelos, pois os relevos internos e 

externos acompanham a geometria da peça de uma forma muito apurada. Esta 

conformidade na geometria facilita uma maior queima dos ligantes utilizados para 

fixação da areia, no momento do vazamento do metal líquido, e como retorno, 

diminui o descarte e aumenta o índice de reaproveitamento das areias (Dados 

obtidos a partir das entrevistas de campo da pesquisa em 2008). 

Os outros 5% de rejeito são descartados em aterros por empresas 

ambientalmente licenciadas e previamente contratadas, que o fazem de forma 

correta e eficaz. Da mesma forma, a escória, material rejeitado por impurezas no 

momento do derretimento do metal em forma líquida, é captada por meio de 

agregação e uma pá que o recolhe na superfície este rejeito, que é enviado ao 

mesmo aterro da empresa contratada. Com relação aos vapores, gazes e partículas 

no momento da liquefação do ferro e no momento do vazamento nos moldes de 

areia, são filtrados por uma cortina de água, a qual retém o pó e vapores, em filtros 

posteriores à sucção por exaustores. Da mesma forma, esta água passa por filtros 

que retêm estas impurezas e retorna ao sistema (Dados obtidos a partir das 

entrevistas de campo da pesquisa em 2008). 

Em relação aos óleos e fluídos utilizados na usinagem e proteção das peças, 

também são enviados à empresa que os processou para que sejam reprocessados. 

Assim, o óleo e outros derivados refrigerantes e protetores são reaproveitados. Esta 

empresa é modelo, pelo seu alto grau de investimento na inovação tecnológica para 

o maior reaproveitamento, menor rejeito e comprometimento com produto, cliente e 

ambiente, minimizando assim, os impactos ambientais. 

 

4.2.1.1 Algumas observações a serem consideradas  

 

Quando se fala em empresa, indústria ou fábrica tem-se na memória um 

grande empreendimento, com área fabril enorme, com um número elevado de 

colaboradores e com um programa de responsabilidade ambiental e social. 

Entretanto, o BNDES aponta que das mais de 2.000.000 de empresas constituídas 

no Brasil, mais de 98% são micro e pequenas empresas. Porém, perante o 

Ministério do Meio Ambiente (Federal) e FATMA (Estadual) todas as empresas 

necessitam de licenças ambientais (conforme diretrizes do CONAMA), para seu 



 78 

funcionamento, como: Licença Ambiental Prévia (LAP); Licença Ambiental de 

Instalação (LAI); e Licença Ambiental de Operação (LAO). As empresas constituídas 

anteriormente às Resoluções do CONAMA necessitam ser cadastradas somente 

pela Licença Ambiental de Operação e sujeitas à fiscalização dos órgãos 

competentes.  

Segundo a legislação ambiental da FATMA (SC), as empresas instaladas 

anteriormente à adoção do licenciamento também estão sendo cadastradas, 

recebendo orientação e dispondo de prazos viáveis para se enquadrarem às 

legislações ambientais. Desta forma, a FATMA visa diminuir os riscos ambientais e 

garantir que as empresas adotem, cada vez mais, tecnologias não agressoras ao 

meio ambiente. 

Toda empresa, de qualquer segmento, que necessite de financiamento para 

investimentos com recursos oriundos dos bancos de fomento do governo federal 

(BNDES, BRDE, PROGER) necessita estar rigorosamente em dia com as exigências 

relacionadas aos licenciamentos ambientais. A empresa IMAM cumpre todas as 

exigências das leis ambientais, desta forma, consegue captar recursos para 

investimentos sem grandes dificuldades e principalmente por possuir um elevado 

grau de inovação tecnológica e um menor rejeito a ser enviado ao aterro industrial.  

Em relação à utilização de recursos naturais, em especial, a água, a IMAM 

utiliza muito pouco, somente no processo de refrigeração na industrialização e para 

a limpeza. Quando se trata de água contaminada com óleos, é armazenada em 

tambores, os quais são recolhidos pela empresa produtora dos óleos, a qual se 

encarrega da reciclagem. Do ponto de vista ambiental, é uma empresa que está 

acima dos padrões exigidos pelas leis ambientais. 

 

4.3 INDÚSTRIA METALMECÂNICA ROAGE 

 

 A ROAGE Engrenagens Ltda., empresa do setor metalmecânico do 

município de Guaramirim (SC), foi fundada em cinco de maio de 2005 com a 

finalidade de industrializar peças seriadas para suprir as necessidades das 

empresas locais e regionais. A ROAGE Engrenagens Ltda. é uma empresa 

especializada na fabricação de engrenagens especiais retas e helicoidais com 

dentes retificados; polias dentadas; eixos estriados; coroas e pinhões cônicos retos, 
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cônicos helicoidais; coroas e eixos sem fim; e outros produtos para transmissão de 

forças e de velocidades. 

A empresa foi construída com padrões ambientais próprios baseados nas leis 

ambientais vigentes, como forma de minimizar os impactos ambientais e contribuir 

com o meio ambiente. O prédio possui um teto com algumas telhas translúcidas, 

janelas verticais grandes, como forma de aproveitar a luz solar sem a necessidade 

de utilização de iluminação artificial, economizando assim, energia elétrica. Possui 

um sistema de canais ao redor do piso como forma de direcionar os óleos e outros 

derivados para os tanques de coleta e filtragem de águas utilizadas na lavação. As 

águas utilizadas na lavação e nos banheiros são captadas nos dias de chuva e 

armazenadas em cisternas. A pintura interna possui uma cor especial, que propicia 

uma melhor distribuição e resolução da luz solar ou artificial, tornando-as ideais para 

os operadores de máquinas.  

Neste processo, o meio que mais sofre impacto ambiental é a água, pois 

estes resíduos agregados aos cavacos, provenientes de óleos e seus compostos 

que contém produtos de base clorada, são carregados pelas águas pluviais para os 

mananciais e córregos mais próximos. 

Para qualquer processo de usinagem é utilizada uma mistura de água e óleos 

que contêm produtos refrigerantes, para a dissipação do calor na retirada de 

cavacos pela ferramenta utilizada. Entende-se por cavaco uma porção de material 

da peça, retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar uma forma 

geométrica irregular. Estes óleos ou emulsões contendo produtos a base de cloro e 

minerais geram impactos quando dispersos no meio ambiente, através do descarte 

dos residuais e dos cavacos, sem nenhum controle.  
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Figura 5 – Material bruto 
Fonte: Acervo do autor 
 

 
Figura 6  – Material usinado 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 7  – Peça fresada e nitretada 
Fonte: Acervo do autor 
 

 

A usinagem é reconhecidamente o processo de fabricação (FIGURA 5, 6 e 7) 

mais popular do mundo, pois transforma matérias-primas em produtos acabados, 

por uma variedade de processos que geram cavacos. Esses outros processos 

podem utilizar matérias-primas e produtos semi-acabados oriundos das fundições ou 

das siderurgias como: barras, chapas, perfis e tubos. Podemos dividir os processos 

de fabricação de metais e ligas metálicas em: a) Os com remoção de cavaco; e b) 

Os sem remoção de cavaco. Fabricar ou usinar peças pode ter uma definição 

simples, como sendo um processo de fabricação com remoção de cavaco. Ou 

também, uma definição um pouco mais apurada em mecânica, como sendo uma 

operação que confere forma, dimensões, acabamento, ou ainda, a combinação à 

peça; qualquer destes itens produz cavacos.  

O torneamento é um processo mecânico de usinagem, destinado à obtenção 

de superfícies de revolução, com o auxílio de uma ou mais ferramentas 

monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da 

máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente, segundo uma trajetória 

coincidente com o plano do eixo referido. Quanto à forma da trajetória, o 

torneamento pode ser retilíneo ou curvilíneo. 
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4.3.1 Inovação Tecnológica para Minimizar Impactos Ambientais 

 
 A ROAGE Engrenagens Ltda. utiliza máquinas de última geração para 

industrialização de seus produtos e serviços, quanto à produtividade e economia de 

energia elétrica, provenientes de países como Japão e Coréia do Sul. 

Recentemente, como forma de aumentar a produtividade, qualidade e minimizar 

impactos, a ROAGE adquiriu quatro máquinas, para diminuir o tempo de produção 

na industrialização, aumentar a qualidade e durabilidade das peças, e com isso, 

gerar menos impactos ao meio ambiente, pela sua durabilidade. Duas destas 

recentes máquinas adquiridas são para a retificação de dentes de engrenagens, 

sendo estas as únicas nos três estados do Sul do Brasil. Anteriormente estas peças 

eram enviadas ao estado de São Paulo para retificação dos dentes. A retificação nos 

dentes de engrenagens é aplicada para diminuir ruído e aumentar a durabilidade. 

Antigamente, quando as peças eram enviadas a São Paulo, o serviço gerava 

imposto, frete e um tempo de demora em torno de sessenta dias.  

Além disso, a empresa tem uma preocupação muito especial com os 

derivados oriundos da industrialização como óleo, graxa, resíduos de aço e não 

ferrosos. Quanto aos resíduos não ferrosos (bronze, latão, alumínio) são 

acondicionados em tambores guardados em local fechado, fornecidos pela empresa 

parceira e destinatária, a qual é credenciada pela FATMA, e envia-os para serem 

novamente processados em forma de lingotes. Esta empresa reaproveita os 

resíduos, amparada por nota fiscal de saída e entrada, comprovando o destino final.  

Em relação aos óleos e graxas, os mesmos são adquiridos de um único 

fornecedor, credenciado pelos órgãos ambientais de seu estado. Após a utilização 

do produto pela ROAGE, o fornecedor está obrigado a recolher os vasilhames 

fechados contendo os descartes, obrigando-se a reprocessá-los em seu 

estabelecimento, tudo mediante nota fiscal de saída e de entrada, comprovando o 

destino final.  

Porém, em relação aos resíduos da industrialização dos aços, os mesmos 

são colocados em caçambas fornecidas pela empresa contratada com licença 

ambiental da FATMA e responsável pelo envio às siderúrgicas para serem 

reaproveitados, mas na condição de expostos à umidade e chuva. O correto seria 

uma cobertura, pois todos estes resíduos contém pequenas quantidades de óleos 

refrigerantes utilizados na industrialização. 
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 Segundo a legislação ambiental da FATMA (SC), as empresas instaladas 

anteriormente à adoção do licenciamento também estão sendo cadastradas, 

recebendo orientação e dispondo de prazos viáveis para se enquadrarem às 

legislações ambientais. Desta forma, a FATMA visa diminuir os riscos ambientais e 

garantir que as empresas adotem, cada vez mais, tecnologias não agressoras ao 

meio ambiente. 

Da mesma forma que toda empresa de qualquer segmento, que necessita de 

financiamento para investimentos com recursos oriundos dos bancos de fomento do 

governo federal (BNDES, BRDE, PROGER), necessita também estar rigorosamente 

em dia com as exigências relacionadas aos licenciamentos ambientais. A empresa 

ROAGE Engrenagens Ltda. cumpre todas as exigências das leis ambientais, assim, 

consegue captar recursos para investimentos sem grandes dificuldades e 

principalmente, por possuir um elevado grau de inovação tecnológica e por não 

gerar nenhum rejeito a ser enviado ao aterro industrial.  

Em relação à utilização de recursos naturais, em especial a água, a ROAGE 

utiliza muito pouco, somente no processo de refrigeração, na industrialização e na 

limpeza, sendo este recurso captado durante os dias de chuva e armazenado 

corretamente em cisternas.  

Quando se trata de água contaminada com óleos, é armazenada em 

tambores, que são recolhidos pela empresa produtora dos óleos, a qual se 

encarrega da reciclagem.  

Do ponto de vista ambiental, a ROAGE é uma empresa que cumpre os 

padrões exigidos pelas leis ambientais, porém há o caso dos resíduos metálicos da 

usinagem dos aços, que são armazenados incorretamente. Uma simples cobertura 

para evitar a infiltração de água nos resíduos resolverá este pequeno problema. 

 

4.4 INDÚSTRIA METALMECÂNICA NITRION DO BRASIL 

 

A indústria NITRION, utiliza o processo de nitretação iônica ou a plasma, para 

fazer o tratamento termoquímico de peças oriundas da industrialização de aços e 

outras ligas propícias a este tratamento. O método empregado utiliza somente água 

de origem pluvial, armazenada em tanques de circulação, fechada 

permanentemente, para a refrigeração das câmaras de nitretação e que é reposta à 

quantidade evaporada. O único rejeito gerado pela NITRION são os resíduos 
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contendo óleos e graxas, oriundos da lavadora de peças, que contém produtos 

desengraxantes misturados à água utilizada na lavadora. Estes resíduos, se não 

forem corretamente descartados, podem gerar impactos ambientais à água quando 

forem levados pelas chuvas.  

Tratamentos termoquímicos, como a cementação e nitretação são 

amplamente utilizados para melhorar as propriedades químicas, físicas e mecânicas 

dos materiais aplicados na fabricação de máquinas e componentes mecânicos. Os 

aços e ferros fundidos, que representam a maioria destes materiais, são geralmente 

tratados por métodos denominados “convencionais”, que utilizam processos do tipo 

“banho de sal” ou “atmosferas gasosas” (TOURNIER, 1991).  

Estes tratamentos combinam a ação do calor com a ação química e o 

resultado obtido é o enriquecimento e o endurecimento de uma camada, ou mesmo 

de todo o volume de uma peça, com um elemento metálico ou não metálico; um 

endurecimento superficial, pela modificação parcial da composição química ou 

através de mudanças estruturais na superfície do componente. O resultado 

alcançado é a melhora da resistência ao desgaste da peça, sem afetar a ductilidade 

no seu interior. Como em todo e qualquer elemento há uma finalidade para tudo, e 

neste caso, a finalidade é a aplicação em situações onde se deseja uma superfície 

com elevada dureza, resistente ao desgaste e núcleo tenaz, capaz de resistir ao 

impacto quando em uso, como: Engrenagens, mancais e eixos.  

No passado, a única alternativa economicamente viável às indústrias que 

desejavam nitretar ou cementar suas peças, era a simplicidade destes processos, 

aliada ao baixo custo operacional e à falta de uma lei ambiental mais rigorosa. Isso 

determinou a utilização destes métodos repletos de insumos altamente poluentes 

além de um alto consumo energético.  

 

4.4.1 Inovação Tecnológica para Minimizar Impactos Ambientais 

 

A NITRION do Brasil é especialista em nitretação a plasma (iônica): um 

tratamento termoquímico que visa o endurecimento superficial de peças 

essencialmente ferrosas, aumentando sua resistência à abrasão e diminuindo seu 

coeficiente de atrito. O grande diferencial do método iônico de nitretação é o 

eficiente controle que o plasma fornece, através de parâmetros como pressão, 

temperatura, tensão e corrente elétrica; e por não agredir de forma nenhuma o meio 
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ambiente. Esta Inovação Tecnológica ocorre através de um processo inofensivo, um 

processo limpo, rápido, eficiente e ao mesmo tempo com o menor consumo de 

energia elétrica. As instalações foram construídas de forma a aproveitar a luz do dia 

e de coletar a água da chuva, para resfriamento do processo, a qual é armazenada 

em tanques com capacidade total de 60.000 litros. Esta é uma forma de economizar 

as águas naturais ou tratadas. O único rejeito existente é o da lavadora de peças, 

porém, este é retirado por uma empresa que faz a neutralização do mesmo. 

A nitretação, por ser um processo a baixa temperatura (geralmente entre 450 

e 550°C) e por não apresentar variações dimensionai s significativas, pode ser 

aplicada a peças acabadas, sem a necessidade de processos posteriores. Os 

produtos tratados pela empresa vão desde buchas com 5g até moldes de injeção de 

alumínio com mais de 300 kg constituindo cargas bem heterogêneas e podendo 

chegar à capacidade de 2000 kg por câmara de nitretação ou como peça única, 

como se pode observar nas FIGURAS 8 e 9. 

 

 
Figura 8  – Disposição de pequenas peças no reator de plasma 
Fonte: Acervo do autor 
 

 
Esta grande variedade de peças tratadas exige alta flexibilidade na montagem 

das cargas nos reatores. Exige também acompanhamento cauteloso quanto à 

temperatura das peças. As que possuem menores massas e maiores superfícies 
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aquecem mais rapidamente, enquanto que as que se localizam na região externa 

aquecem menos que as localizadas na região central do reator. 

 

 
Figura 9  – Disposição de grandes peças no reator de plasma. 
Fonte: Acervo do autor 

 

A empresa NITRION do Brasil Ltda. é uma referência para o desenvolvimento 

de tecnologia em nitretação, tratamento térmico superficial, de moldes e matrizes de 

injeção de plástico e alumínio; como também no setor de autopeças para 

exportação. Situada em Guaramirim (SC), foi fundada no ano de 2001, sendo a 

única filial da NITRION GmbH fora da Alemanha.  

Em 2005 alcançou a certificação ISO 9001:2001 conjuntamente com a 

NITRION GmbH. Desde o início de suas atividades, o foco foi a atuação local, ou 

seja, atuação em um raio de 150 km, estrategicamente ao redor do Município de 

Guaramirim (SC) (Florianópolis, Rio do Sul – SC, até Curitiba – PR), porém, a 

procura dos seus serviços ultrapassou os limites do Estado de Santa Catarina, 

exigindo em 2007, sua expansão de mercado para toda a região Sul do país, com 

coleta e entrega própria de mercadorias.  

Este exemplo é uma comprovação de desenvolvimento local, pois, antes da 

NITRION iniciar suas atividades as peças de maiores portes em toda a região Sul, 

eram enviadas a São Paulo (SP), para receberem outros tratamentos alternativos, 

que por algumas vezes, comprometiam as peças, por sofrerem deformações.  
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Esta Inovação Tecnológica, além de não afetar o meio ambiente, reduz 

processos após o tratamento, pelo seu efeito de não deformação. Está promovendo 

um forte desenvolvimento em nossa região e tranqüilidade aos empresários; além da 

garantia da alta qualidade do tratamento térmico superficial. Tudo isto ocorreu 

através de uma associação de fatos relevantes como dizem, Mattedi e Theis (2006, 

p. 88): “Do ponto de vista do desenvolvimento de uma região, a inovação 

tecnológica compreende o estabelecimento de uma associação entre atores que se 

encontravam completamente desconhecidos”. 

No ano de 2008, a NITRION investiu em duas novas máquinas de alta 

produtividade e com novos geradores de plasma, mais econômicos. Novas 

dinâmicas de investimentos, que vêm sendo exigidos pela indústria, são uma 

câmara de nitretação a vácuo horizontal e uma central de geração de energia 

elétrica a gás, para conseguir a tarifação verde nas chamadas “horas de ponta”.  

Todo este investimento é motivado por vários atores (empresas) locais e 

regionais, os quais estão necessitando de novos processos de tratamento superficial 

a serem feitos no Brasil, pois hoje as peças são enviadas para serem tratadas na 

Alemanha.  

Segundo Firkowski e Sposito, (2008, p. 70-73), a empresa industrial necessita 

permanentemente, de modo prioritário, ajustar-se conforme as mutações 

conjunturais ou cíclicas da economia, das técnicas e das estruturas sociais. Este é 

um resultado que acelera o ritmo nas mudanças devido às necessidades geradas 

pela inovação tecnológica.  

No final deste capítulo, podemos confirmar a hipótese de que os recursos 

naturais explorados pelas indústrias do setor metalmecânico do município de 

Guaramirim (SC), IMAM, ROAGE e NITRION, são a areia, a água e o gás natural. 

Da mesma forma, confirma a hipótese de que as respectivas inovações tecnológicas 

utilizadas minimizam os impactos ambientais em comparação aos impactos que as 

indústrias deste setor causavam no passado ao meio ambiente.  

Toda empresa de qualquer segmento que necessita de financiamento, para 

investimentos com recursos oriundos dos bancos de fomento do governo federal 

(BNDES, BRDE, PROGER), também necessita estar rigorosamente em dia com as 

exigências relacionadas aos licenciamentos ambientais. A empresa NITRION do 

Brasil Ltda. cumpre todas as exigências das leis ambientais. Desta maneira, 

consegue captar recursos para investimentos, sem grandes dificuldades, e 
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principalmente, por possuir um elevado grau de inovação tecnológica e uma 

pequena parcela de rejeitos a serem enviados ao aterro industrial, oriundos da 

lavadora de peças.  

Em relação à utilização de recursos naturais, em especial a água, a NITRION 

do Brasil Ltda. utiliza muito na lavadora de peças, no processo de refrigeração das 

câmaras de nitretação e na limpeza do chão da fábrica, que é lavado 

constantemente.  

Quando se trata de água contaminada com óleos, esta é armazenada em 

uma caixa especial, para ser coletada por uma empresa contratada que faz a 

reciclagem. Esta empresa está ambientalmente licenciada pela FATMA.  

Do ponto de vista ambiental, a NITRION é uma empresa que está acima dos 

padrões exigidos pelas leis ambientais, e pode ser um exemplo a ser divulgado 

pelos órgãos ambientais, como empresa modelo em respeito ao meio ambiente. 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Normalmente as indústrias do setor metalmecânico utilizam vários recursos 

naturais como: carvão vegetal, carvão mineral, água, areia, lenha, gás e óleos 

provenientes do petróleo. Neste capítulo, comprovou-se que as três indústrias do 

setor metalmecânico de Guaramirim (SC) utilizam somente três recursos naturais 

água, areia e gás natural.  A conclusão que se chegou foi que as três indústrias do 

setor metalmecânico de Guaramirim (SC), IMAN, NITRION e ROAGE utilizam água 

de chuva armazenada em tanques de retenção para serem usadas nas mais 

diversas operações de industrialização. Com relação ao gás natural e areia são 

somente utilizados pela Indústria Metalúrgica IMAN Ltda.  

Quanto à segunda hipótese, que dentre os impactos ambientais causados 

atualmente pelo setor metalmecânico de Guaramirim (SC) está a poluição da água, 

confirma-se devido ao rejeito da areia que vai para os aterros especiais para estes 

rejeitos e que poluem as águas através das águas da chuva.  

No caso da IMAM, em menor quantidade, devido ao seu rejeito ser muito 

inferior as outras fundições. Com relação à ROAGE, as águas são contaminadas 

através das caçambas recolhedoras de cavacos da usinagem, que ficam expostas à 

água de chuva. Uma solução rápida e eficiente seria uma cobertura sobre estas 
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caçambas. Com relação à NITRION, não há qualquer contaminação da água, 

porque esta é somente utilizada como refrigeração dos recipientes do processo de 

nitretação, já a água utilizada no processo de lavagem é reciclada em empresa 

especializada para esta função. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo descreve as conclusões obtidas sobre território, inovação 

e desenvolvimento, podendo no futuro, auxiliar na construção de novas estratégias 

de desenvolvimento territorial do setor metalmecânico do município de Guaramirim 

(SC). 

Historicamente, sabe-se que a busca desenfreada pelo desenvolvimento 

através da industrialização levou à concentração dos esforços na promoção do 

crescimento econômico em detrimento de uma melhor qualidade de vida. Entretanto, 

todo este crescimento econômico resultou em grandes passivos ambientais, até 

então, jamais imaginados pelo homem.  

Para Vasconcelos e Garcia (1998), o desenvolvimento, em qualquer das 

concepções, deve resultar do crescimento econômico, acompanhado da melhoria da 

qualidade de vida. No pensamento de Cano (1985), a industrialização causou perda 

da qualidade de vida. A preocupação em preservar o meio ambiente surgiu pela 

necessidade de oferecer à população futura as mesmas condições e recursos 

naturais de que se dispõe atualmente.  

Em 1798, Thomas Malthus já descrevia que o excesso populacional era a 

causa de todos os males da sociedade, porque a população cresce em progressão 

geométrica e os alimentos em progressão aritmética. A preocupação de Malthus e 

conjunto de idéias propostas na conferência de Estocolmo em 1972 apresentaram 

cinco grandes preocupações globais: a) aceleração da industrialização; b) aumento 

dos indicadores da desnutrição; c) rápido crescimento populacional; d) deploração 

dos recursos naturais não renováveis; e) deterioração do meio ambiente. Estas 

cinco problemáticas reascenderam a chama do debate sobre o sentido do 

desenvolvimento, através da degradação e poluição do meio ambiente. 

No Brasil o desenvolvimento industrial começou com as primeiras empresas 

instaladas no estado da Bahia, em seguida no estado do Rio de Janeiro e finalmente 

no estado de São Paulo, que após a segunda guerra mundial tomou a dianteira e se 

tornou o mais industrializado estado do Brasil. Esta predominância tem acarretado 

problemas não só de ordem ambiental, como também de migração interna, oriunda 

de outros estados. São pessoas que vêm à procura de trabalho e que geram, em 

torno dos grandes centros, os bolsões de pobreza e de poluição ambiental, somados 

com os impactos ambientais causados pelas indústrias.  
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Entretanto, com o passar dos anos, o desenvolvimento alcançou outros 

estados, regiões e cidades, com o início da sua regionalização e recentemente, mais 

como um desenvolvimento local, devido aos fatores endógenos e exógenos. Estes 

fatores são aliados à localização, à mão de obra e à pesquisa pelas universidades.  

 

O desenvolvimento industrial do estado de Santa Catarina originou-se de 
iniciativas locais e do espírito empreendedor dos imigrantes alemães e 
italianos e seus descendentes, através de seus pequenos capitais, da 
herança sócio-cultural e de seus empregados de confiança, que desta forma 
impulsionaram o crescimento contínuo da indústria regional (KOHLHEPP; 
RENAUX, 2007, p. 4).  

 

A indústria catarinense se desenvolveu no âmbito regional e local, com uma 

mão de obra de excelente qualidade, devido à cultura, ao estilo de vida e a um 

sentimento de comunidade que envolveu muitos atores na sua identidade regional. 

Sobre esta questão, Kohlhepp e Renaux descrevem que:  

 
[...] o comportamento diário das pessoas, as formas de socialização, de 
educação e de trabalho formam um ambiente local ou regional que se 
diferencia de outras regiões e de outros estados (KOHLHEPP; RENAUX, 
2007, p. 6-7).  

 

As indústrias de Santa Catarina concentram grande parte em 

estabelecimentos pequenos e médios e somente 30 % de todos os empregados 

trabalham nas de grande porte; para Sachs (2002), o estado de Santa Catarina 

configura-se como a mais bem sucedida experiência de desenvolvimento industrial 

descentralizado, calcado nos pequenos negócios. Esta diversificação pode ser 

verificada em importantes distritos industriais, distribuídos regionalmente e em 

territórios. Sobre estas regiões especializadas, Campos (2002) informa que é 

necessário observar as diferentes formas de como se desenvolveram estes arranjos 

produtivos locais, em regiões amplas e em cadeias produtivas locais. Já Raud 

(1999), sobre a industrialização de Santa Catarina, aponta: 

 

No seio do cenário brasileiro marcado por uma forte concentração espacial 
e social, o Estado de Santa Catarina parece uma exceção. Sua indústria, ao 
invés de estar concentrada na capital, está espalhada entre seis eixos 
setorialmente especializados, organizados ao redor de uma ou algumas 
cidades médias (RAUD, 1999, p. 83). 

A pequena e média empresa catarinense desde o seu princípio teve uma 

diferenciação muito grande perante outros estados ou regiões brasileiras, pelo seu 

povo ser oriundo de países europeus e pela suas diferentes culturas.  
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A crise de 1929 não trouxe grandes problemas para a economia 
catarinense, que se defendeu graças à pequena propriedade e à policultura, 
portanto, graças ao mercado local e às exportações sobre o mercado 
nacional (RAUD, 1999, p. 111). 
 
Mantendo vínculos com o país de origem, do qual eram importadas 
máquinas e às vezes matérias primas, as pequenas empresas cresceram 
lentamente, aproveitando as crises externas para alcançar os grandes 
mercados consumidores nacionais (RAUD, 1999, p. 116). 

 

Em recente pesquisa de Sheila Najberg e Fernando Pimentel Puga (BNDES 

2008), afirma-se que empresas brasileiras de menor porte, mesmo enfrentando mais 

dificuldades, conseguiram apresentar um crescimento expressivo na geração de 

empregos, enquanto nas médias e grandes foi registrada uma redução. Os dois 

pesquisadores mostram que o Brasil tinha no final de 2000, cerca de 2.200.000 de 

empresas formalizadas, das quais 98,6% era micro e pequenas; 1,2% estão na 

categoria de médios negócios e apenas 0,2% eram grandes.  

A classificação tem como base os critérios do Ministério do Trabalho e 

Emprego, para o qual uma microempresa tem até 19 trabalhadores; a pequena, de 

20 a 99; a média, de 100 a 499; e a grande, acima de 500. As micro e pequenas 

empresas empregam 13,2 milhões de pessoas, segundo dados de 2006. Já as 

médias e grandes respondem por 12,8 milhões de vagas. Os dados são do Anuário 

do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2008, encomendado pelo SEBRAE ao 

Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).  

O estudo reúne informações de 6.073.056 micro, pequenas, médias e 

grandes empresas formais. Porém, do total de empreendimentos, só 2.241.071 

declararam ter empregados. Dessas, 2.184.934 (97,5%) são micro e pequenas. As 

médias e grandes empresas somam 56.137, ou seja, apenas 2,5% do total. 

Além disso, das empresas geradoras de empregos, 66% estão em municípios do 

interior. Entre as vagas das micro e pequenas empresas, 64% estão fora dos 

grandes centros: cerca de 8,5 milhões de empregos. 

Com a abertura da economia na década de 90 todas as indústrias se 

obrigaram a se reestruturarem produtivamente e a inovarem para atender as 

exigências impostas pelo mercado, porém, sem a menor preocupação com os 

impactos ao meio ambiente, principalmente à água. Entretanto, com os 

questionamentos recentes sobre a agressão ao meio ambiente, as empresas 

começaram a ser monitoradas pelos órgãos ambientais, no sentido de minimizar os 
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impactos. Estas exigências não são somente para as empresas de grande porte, 

mas também para a pequena e média empresa.  

Esta nova reestruturação de desenvolvimento ocorre também através das 

inovações tecnológicas e das relações entre ciência, tecnologia e informação. Para 

Mattedi e Theis (2006), no mundo industrializado a preocupação com ciência, 

tecnologia e inovação é crescente, porém as relações entre CT&I e o 

desenvolvimento regional permanecem bastante desconhecidas em Santa Catarina. 

O desenvolvimento tecnológico e a reestruturação da cadeia produtiva, no 

município de Guaramirim (SC), demoraram a acontecer, devido às dificuldades de 

acesso às inovações tecnológicas e linhas de crédito por parte dos empresários 

entre outros fatores. Entretanto, quando as indústrias perceberam que necessitavam 

inovar, procuraram profissionais da área de engenharia, os quais buscaram auxílio 

nas universidades, nas associações comerciais, visitas a feiras nacionais e 

internacionais, no sentido de receberem orientação para aplicar as inovações 

tecnológicas, na reestruturação das empresas e na iminente informatização.  

O capítulo III salientou que as indústrias IMAN, ROAGE e NITRION mantêm 

um relacionamento com as empresas internacionais fornecedoras de inovações, no 

sentido da manutenção das articulações entre os atores (empresas fornecedoras de 

tecnologia), para melhoria constante do processo produtivo. Uma manifestação da 

dinâmica territorial, no caso estudado, é a influência que estas três indústrias 

causam no desenvolvimento de outros setores. A IMAM influencia a agricultura, no 

desenvolvimento do setor produtivo da colheita de grãos, pois fornece peças de alta 

qualidade. A ROAGE influencia o desenvolvimento do setor de máquinas, para 

industrialização de papéis para higienização. Já a NITRION influencia o 

desenvolvimento do setor de produção de moldes e matrizes para injeção de 

plástico e alumínio. 

Cabe aqui destacar a cooperação entre as três empresas, que formam uma 

cadeia produtiva, pois peças produzidas pela ROAGE são nitretadas (tratamento 

termoquímico de endurecimento) na NITRION do Brasil e posteriormente vendidas. 

Outro exemplo da cadeia produtiva acontece quando uma peça é produzida na  

IMAM (fundidos) é usinada (fresar dentes) na ROAGE, em seguida segue para a 

NITRION, onde sofre nitretação. 

O teste da hipótese está baseado em afirmações de autores que citam a 

globalização como forma de emergir o desenvolvimento local e o valorizam sob a 
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forma de organização produtiva territorial. Para Maillat (2002, p. 10) uma 

organização produtiva territorial baseia-se em duas lógicas: a funcional e a territorial. 

Na lógica funcional, as empresas atuam de maneira hierárquica e vertical, enquanto 

que na lógica territorial as empresas se organizam em forma de redes (cluster), de 

forma horizontal r orquestrando o sistema com o objetivo da territorialização da 

empresa. Não se pode, entretanto, considerar a posição de diferentes sistemas de 

produção de maneira estática. Os sistemas acionados por uma lógica territorial 

podem passar por uma lógica funcional e inversamente. 

Segundo Maillat (2002, p. 13) estas evoluções não ocorrem automaticamente, 

pois podem ser manipuladas dependendo da capacidade dos atores regionais e do 

meio. Os sistemas territoriais de produção animados pelo meio, particularmente 

constituídos por PME, são bem integrados na globalização em função das 

características de organização, que seja pela interação entre atores ou pela 

dinâmica de aprendizado. 

Para Maillat (2002, p.14) este meio inovador deveria conter os cinco aspectos 

como a seguir:  

 

1) um conjunto espacial (espaço geográfico); 

2) um coletivo de atores (empresas, instituições, poderes públicos locais, 

indivíduos qualificados); 

3) elementos materiais específicos (empresas e infraestruturas); 

4) uma lógica de organização (capacidade de cooperar); 

5) uma lógica de aprendizagem (capacidade de mudança); 

 

Diante destes cinco aspectos que utilizamos, observamos que as 

transformações no contexto em análise o item 2 (dois) e o item 4 (quatro) não 

são contemplados para que se confirme a hipótese de que: Existe em 

Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da perspectiva territorial na 

indústria metalmecânica. 

 

No caso item 1) um conjunto espacial (espaço geográ fico); a indústria 

metalmecânica de Guaramirim está inserida num espaço geográfico organizado em 

uma região que abrange os municípios de Joinville e Jaraguá do Sul, altamente 
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competitivos no setor metalmecânico por aplicar inovação tecnológica no setor 

produtivo. 

 

No caso item 2) um coletivo de atores (empresas, in stituições, poderes 

públicos locais, indivíduos qualificados); a indústria Nitrion constitui uma 

resposta ao conceito de desenvolvimento local, não houve uma mobilização total 

dos atores sociais locais. Entretanto a implantação desta empresa constitui uma 

forma de atração tecnológica para a região, ou seja, que poderá gerar um meio 

inovador dependendo do processo de gestão do desenvolvimento. 

 

No caso item 3) elementos materiais específicos (em presas e 

infraestruturas); no conjunto das empresas estudadas observa-se que existem 

empresas qualificadas dando suporte a implantação de novas empresas bem como 

para as já existentes (empresas= construtoras, terraplanagem, infraestrutura= 

aeroporto, porto, ferrovia, energia elétrica, gás, etc...).  

 

No caso item 4) uma lógica de organização (capacida de de cooperar); 

em Guaramirim (SC) existe um meio ideal de cooperação no sistema produtivo, não 

entanto não existe um meio ideal para o sistema produtivo territorial. Salientamos 

que, os sistemas territoriais de produção animados por um meio constituem uma 

forma de organização produtiva territorial ideal que permite às redes de empresas 

(PMEs), inserirem-se no contexto global com base local e processo endógeno de 

desenvolvimento. Esses sistemas, quando capazes de inovar, podem evoluir em 

função das mudanças, influenciando seu meio social, institucional, técnico, territorial 

e de mercado. No caso da indústria metalmecânica de Guaramirim, não existe uma 

lógica organizacional, porque a cooperação se limita apenas ao processo produtivo. 

 

No caso item 5) uma lógica de aprendizagem (capacid ade de mudança);  

como visto na fundamentação teórica, conceito de Maillat (2002), os sistemas 

territoriais de produção animados pelo meio particularmente constituídos por PME 

são bem integrados na globalização em função das características de organização, 

quer seja pela interação entre atores (concorrentes no mercado global regional e 

local) e pela dinâmica de aprendizado (capacidade de mudança). 
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Em Guaramirim o setor metalmecânico está atento a inovação tecnológica 

que permita implementar o processo produtivo por se encontrar inserido num 

conjunto espacial (espaço geográfico) altamente competitivo, que aplica inovação 

tecnológica no setor produtivo, com alta capacidade de mudança pela própria cultura 

local. Diante destas transformações atuais na economia mundial, é de extrema 

importância que a organização através dos sistemas de inovação e meios 

inovadores, seja determinante nos processos de gestão do desenvolvimento a nível 

local/regional/territorial, onde a pequena e média empresa aliada aos atores 

regionais (sociedade organizada) sejam vetores da sobrevivência em relação a 

concorrência internacional. 

No capítulo IV, comprovou-se a hipótese que afirma que os recursos naturais 

explorados pelas indústrias do setor metalmecânico de Guaramirim (SC) são água, 

areia e gás natural. Entretanto, as três indústrias, IMAN, NITRION e ROAGE, 

utilizam água de chuva armazenada em tanques de retenção. Com relação ao gás 

natural e areia são utilizados somente pela Indústria Metalúrgica IMAN Ltda.  

Quanto à hipótese sobre o meio inovador do setor metalmecânico de 

Guaramirim, coloca em prática a inovação tecnológica para minimizar impactos 

ambientais. Pode-se afirmar que a inovação na tecnologia aplicada no processo 

industrial da NITRION do Brasil não contamina a água, e que nas outras duas 

empresas, a poluição da água ainda ocorre com explicado a seguir. 

O rejeito da areia que vai para os aterros especiais polui as águas, através da 

chuva. No caso da IMAM, em menor quantidade, devido ao seu rejeito ser muito 

inferior às outras fundições.  

Com relação à ROAGE, as águas são contaminadas através das caçambas 

recolhedoras de cavacos da usinagem, que ficam expostas à água de chuva. Uma 

solução rápida e eficiente seria uma cobertura sobre estas caçambas.  

Já na NITRION, não há qualquer contaminação da água, porque esta é 

somente utilizada como refrigeração dos recipientes do processo de nitretação, uma 

vez que a água utilizada no processo de lavagem é reciclada em empresa 

especializada para esta função. Assim constatou-se que as inovações tecnológicas 

colocam em prática projetos que minimizam os impactos ambientais locais. 
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ANEXO I 
 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 
Publicada no DOU no 53, de 18 de março de 2005, Seç ão 1, páginas 58-63 
Correlações: 
· Revoga a Resolução no 20/86 
· Alterada pela Resolução no 370/06 (prorroga o prazo previsto no art. 44) 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das 
competências que lhe são conferidas pelos arts. 6o, inciso II e 8o, inciso VII, da Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de 
junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, e Considerando a vigência da Resolução CONAMA no 274, de 29 de 
novembro de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade; 
Considerando o art. 9o, inciso I, da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 
instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis à 
matéria;  
Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, 
baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da 
precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no 
reconhecimento de valor intrínseco à natureza; 
Considerando que a Constituição Federal e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o 
lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas 
de vida;  
Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, 
podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua 
efetivação; Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos 
Poluentes Orgânicos Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo no 204, 
de 7 de maio de 2004; 
Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à 
defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, 
de modo a assegurar seus usos preponderantes; 
Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam 
possuir para atender às necessidades da comunidade; 
Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico 
aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; 
Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da 
qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de 
forma a facilitar a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os 
objetivos propostos; 
Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para melhor 
distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de 
qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento;  
Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 
proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
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melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de 
qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água; resolve: 
Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. 
CAPÍTULO I 
Das Definições 
Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 
II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 
III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 
IV - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento 
ou estagnado; 
V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes; 
VI - aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 
condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático; 
VII - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado 
em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 
VIII - cianobactérias: microorganismos procarióticos autotróficos, também 
denominados como cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qualquer 
manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes 
(nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos adversos a saúde; 
IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água 
necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; 
X - classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos 
usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros; 
XI - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, 
oxidase negativas, caracterizadas pela atividade da enzima s-galactosidase63. 
Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas 
temperaturas de 44º - 45oC, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de 
estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em 
solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por 
material fecal; 
XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo da 
água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança 
adequada, frente às Classes de Qualidade; 
XIII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o 
controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor; 
XIV - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa 
avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo 
de água; 
XV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um 
efluente; 
XVI - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente 
patogênicos; 
XVII - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado por 
agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação 
que a antecede, em um curto período de exposição; 
XVIII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado por 
agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos 
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organismos, tais como a reprodução, o crescimento e o comportamento, em um 
período de exposição que pode abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte 
dele; 
XIX - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento; 
XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água 
(classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo 
de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo; 
XXI - ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério 
de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos; 
XXII - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de 
agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de 
risco à saúde humana; 
XXIII - Escherichia coli (E.coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 
caracterizada pela atividade da enzima ß-glicuronidase65. Produz indol a partir do 
aminoácido 
triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat 
exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em 
densidades elevadas; 
XXIV - metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de 
gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de 
caráter obrigatório; 
XXV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e 
quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica, utilizada para 
acompanhamento da condição e controle da qualidade do corpo de água; 
XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de 
qualidade de água ou efluente; 
XXVII - parâmetro de qualidade da água: substancias ou outros indicadores 
representativos da qualidade da água; 
XXVIII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer ou 
desporto; 
XXIX - programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou ações 
progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e 
final de qualidade de água estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico; 
XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água (tais 
como natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir 
água é elevada; 
XXXI - recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a atividades em 
que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir 
água é pequena, como na pesca e na navegação (tais como iatismo); 
XXXII - tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes 
refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à 
água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica; 
XXXIII - tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação e 
floculação, seguida de desinfecção e correção de pH; 
XXXIV - tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfecção e 
correção de pH quando necessário; 
XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um rio 
maior ou para um lago ou reservatório; 
XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para o 
processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária 
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articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH; 
XXXVII - virtualmente ausentes: que não é perceptível pela visão, olfato ou paladar; 
e 
XXXVIII - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de 
um efluente. 
CAPÍTULO II 
Da Classificação Dos Corpos De Água 
Art.3o As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, 
segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes 
de qualidade. 
Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso 
menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, atendidos 
outros requisitos pertinentes. 
Seção I 
Das Águas Doces 
Art. 4o As águas doces são classificadas em: 
I - classe especial: águas destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas;  
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 
integral. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película;  
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto;  
e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) à pesca amadora; 
d) à recreação de contato secundário;  
e) à dessedentação de animais. 
V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação;  
b) à harmonia paisagística. 
Seção II 
Das Águas Salinas 
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Art. 5o As águas salinas são assim classificadas: 
I - classe especial: águas destinadas: 
a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 
integral;  
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas;  
c) à aqüicultura e à atividade de pesca. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) à pesca amadora;  
b) à recreação de contato secundário. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação;  
b) à harmonia paisagística. 
Seção III 
Das Águas Salobras 
Art. 6o As águas salobras são assim classificadas: 
I - classe especial: águas destinadas: 
a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 
integral; e, 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à aqüicultura e à atividade de pesca; 
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou 
avançado; 
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, 
e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto. 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) à pesca amadora;  
b) à recreação de contato secundário. 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação;  
b) à harmonia paisagística. 
CAPÍTULO III 
Das Condições E Padrões De Qualidade Das Águas 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 7o Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe. 
Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não nesta 
Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos 
letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como 
de restringir os usos preponderantes previstos, ressalvado o disposto no § 3o do art. 
34, desta Resolução. 
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Art. 8o O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a 
proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo Poder 
Público. 
§ 1o Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita 
da sua presença ou não conformidade. 
§ 2o Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as 
incertezas de medição consideradas. 
§ 3o A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores 
biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades 
aquáticas. 
§ 4o As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes 
não listados nesta Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão 
ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou outros 
métodos cientificamente reconhecidos. 
§ 5o Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 
necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as 
despesas da investigação correrão as suas expensas. 
§ 6o Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê por 
influência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo 
serão os estabelecidos nas classes correspondentes de água doce. 
Art. 9o A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de 
que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado 
laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos 
de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições 
exigíveis. 
§ 1o Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atenderem 
ao disposto nesta Resolução. 
§ 2o Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para 
quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou 
biota aquática poderão ser investigados quanto à presença eventual dessas 
substâncias. 
Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em 
cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de 
vazão de referência. 
§ 1o Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as 
águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade 
de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de 
oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de 
vazão de referência, com exceção da zona de mistura. 
§ 2o Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas 
de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados 
em decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, 
que considerem também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não 
acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo de água. 
§ 3o Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para 
eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor 
de nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes 
lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência. 
§ 4o O disposto nos parágrafos 2o e 3o não se aplica às baías de águas salinas ou 
salobras, ou outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, 
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para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e 
assimilação de poluentes no meio hídrico. 
Art. 11. O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições 
e padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torná-los mais 
restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica. 
Art. 12. O Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de 
caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo 
da vazão de referência. 
Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais 
do corpo de água. 
Seção II 
Das Águas Doces 
Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido. 
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 
e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão 
ser obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução 
CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite 
de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 
6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. 
coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente; 
h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2; 
i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 
j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 
l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 
m) pH: 6,0 a 9,0. 
II - Padrões de qualidade de água: ÁGUAS DOCES  
PADRÕES 
Parâmetros Valor máximo 
Clorofila a 10 µg/L 
Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 
Antimônio 0,005mg/L Sb 
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Bário total 0,7 mg/L Ba 
Berílio total 0,04 mg/L Be 
Boro total 0,5 mg/L B 
Cádmio total 0,001 mg/L Cd 
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Chumbo total 0,01mg/L Pb 
Cianeto livre 0,005 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
Cobalto total 0,05 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) 0,025 mg/L P 
Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,1 mg/L P 
Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,1 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 10,0 mg/L N 
Nitrito 1,0 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,566 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 
8,0 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/L N, para pH > 8,5 
Prata total 0,01 mg/L Ag 
Selênio total 0,01 mg/L Se 
Sulfato total 250 mg/L SO4 
Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 
Urânio total 0,02 mg/L U 
Vanádio total 0,1 mg/L V 
Zinco total 0,18 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Acrilamida 0,5 µg/L 
Alacloro 20 µg/L 
Aldrin + Dieldrin 0,005 µg/L 
Atrazina 2 µg/L 
Benzeno 0,005 mg/L 
Benzidina 0,001 µg/L 
Benzo(a)antraceno 0,05 µg/L 
Benzo(a)pireno 0,05 µg/L 
Benzo(b)fl uoranteno 0,05 µg/L 
Benzo(k)fl uoranteno 0,05 µg/L 
Carbaril 0,02 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,04 µg/L 
Clorofenol 0,1 µg/L 
Criseno 0,05 µg/L 2,4–D 4,0 µg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 µg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 µg/L 
1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L 
2,4-Diclorofenol 0,3 µg/L 
Diclorometano 0,02 mg/L 
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,002 µg/L 
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Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 
Endossulfan (α + β + sulfato) 67 0,056 µg/L 
Endrin 0,004 µg/L 
Estireno 0,02 mg/L 
Etilbenzeno 90,0 µg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 
0,003 mg/L C6H5OH 
Glifosato 65 µg/L 
Gution 0,005 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 µg/L 
Hexaclorobenzeno 0,0065 µg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 µg/L 
Lindano (γ-HCH)68 0,02 µg/L 
Malation 0,1 µg/L 
Metolacloro 10 µg/L 
Metoxicloro 0,03 µg/L 
Paration 0,04 µg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L 
Pentaclorofenol 0,009 mg/L 
Simazina 2,0 µg/L 
Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS 2,4,5–T 
2,0 µg/L 
Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L 
Tetracloroeteno 0,01 mg/L 
Tolueno 2,0 µg/L 
Toxafeno 0,01 µg/L 2,4,5-TP 10,0 µg/L 
Tributilestanho 0,063 µg/L TBT 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L 
Tricloroeteno 0,03 mg/L 2,4,6- 
Triclorofenol 0,01 mg/L 
Trifl uralina 0,2 µg/L 
Xileno 300 µg/L 
III - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de 
consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, 
aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 
PADRÕES para CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA pesca ou cult ivo de 
organismos para fins de consumo intensivo  
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,14 µg/L As 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Benzidina 0,0002 µg/L 
Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 
Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 
Benzo(b)fl uoranteno 0,018 µg/L 
Benzo(k)fl uoranteno 0,018 µg/L 
Criseno 0,018 µg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 
3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 
Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 
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Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 µg/L 
Pentaclorofenol 3,0 µg/L 
Tetracloreto de carbono 1,6 µg/L 
Tetracloroeteno 3,3 µg/L 
Toxafeno 0,00028 µg/L 2,4,6-triclorofenol 2,4 µg/L 
Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 
previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que 
não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e fi ltração 
convencionais; 
II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser 
obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não 
deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros 
em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de 
um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição 
ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente; 
III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 
IV - turbidez: até 100 UNT; 
V - DBO 5 dias a 20°C: até 5 mg/L O2; 
VI - OD, em qualquer amostra: não inferior a 5 mg/L O2; 
VII - clorofila a: até 30 µg/L;69 
VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e, 
IX - fósforo total: 
a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 
b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 
40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 
Art. 16. As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 
e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que 
não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração 
convencionais; 
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não 
deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros 
em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um 
ano, com freqüência bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados 
não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 
mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período 
de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser 
excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com 
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periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 
parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente; 
h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de 
cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L; 
i) DBO 5 dias a 20°C: até 10 mg/L O2; 
j) OD, em qualquer amostra: não inferior a 4 mg/L O2; 
l) turbidez: até 100 UNT; 
m) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; e, 
n) pH: 6,0 a 9,0. 
II - Padrões de qualidade de água.- ÁGUAS DOCES  
PADRÕES 
Parâmetros Valor máximo 
Clorofila a 60 µg/L 
Densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Alumínio dissolvido 0,2 mg/L Al 
Arsênio total 0,033 mg/L As 
Bário total 1,0 mg/L Ba 
Berílio total 0,1 mg/L Be 
Boro total 0,75 mg/L B 
Cádmio total 0,01 mg/L Cd 
Chumbo total 0,033 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,022 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cobalto total 0,2 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) 0,075 mg/L P 
Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,15 mg/L P 
Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,5 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 10,0 mg/L N 
Nitrito 1,0 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,570 5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 
8,0 2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 1,0 mg/L N, para pH > 8,5 
Prata total 0,05 mg/L Ag 
Selênio total 0,05 mg/L Se 
Sulfato total 250 mg/L SO4 
Sulfeto (como H2S não dissociado) 0,3 mg/L S 
Urânio total 0,02 mg/L U 
Vanádio total 0,1 mg/L V 
Zinco total 5 mg/L Zn 
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Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Aldrin + Dieldrin 0,03 µg/L 
Atrazina 2 µg/L 
Benzeno 0,005 mg/L 
Benzo(a)pireno 0,7 µg/L 
Carbaril 70,0 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,3 µg/L 2,4-D 30,0 µg/L 
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 1,0 µg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 14,0 µg/L 
1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 30 µg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano 0,001 µg/L 
Endossulfan (α+ β + sulfato) 70 0,22 µg/L 
Endrin 0,2 µg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,01 mg/L C6H5OH 
Glifosato 280 µg/L 
Gution 0,005 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,03 µg/L 
Lindano (γ-HCH) 71 2,0 µg/L 
Malation 100,0 µg/L 
Metoxicloro 20,0 µg/L 
Paration 35,0 µg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L 
Pentaclorofenol 0,009 mg/L 
Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS 2,4,5–T 
2,0 µg/L 
Tetracloreto de carbono 0,003 mg/L 
Tetracloroeteno 0,01 mg/L 
Toxafeno 0,21 µg/L 2,4,5–TP 10,0 µg/L 
Tributilestanho 2,0 µg/L TBT 
Tricloroeteno 0,03 mg/L 2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 
Art. 17. As águas doces de classe 4 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
II - odor e aspecto: não objetáveis; 
III - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 
IV - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de 
canais de navegação: virtualmente ausentes; 
V - fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina): até 1,0 mg/L de 
C6H5OH; 
VI - OD: superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra; e, 
VII - pH: 6,0 a 9,0. 
Seção III 
Das Águas Salinas 
Art. 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 
b) materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
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c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
g) coliformes termolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser 
obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para o cultivo de moluscos 
bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de 
coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo 
local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá 
ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser 
mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. Para os demais 
usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termolerantes por 100 
mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 
um ano, com periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 
h) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C; 
i) OD, em qualquer amostra: não inferior a 6 mg/L O2; e 
j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 
unidade. 
II - Padrões de qualidade de água:ÁGUAS SALINAS  
PADRÕES 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Alumínio dissolvido 1,5 mg/L Al 
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Bário total 1,0 mg/L Ba 
Berílio total 5,3 µg/L Be 
Boro total 5,0 mg/L B 
Cádmio total 0,005 mg/L Cd 
Chumbo total 0,01 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,001 mg/L CN 
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo Total 0,062 mg/L P 
Manganês total 0,1 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 0,40 mg/L N 
Nitrito 0,07 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N 
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e 
fósforo reativo total) 0,031 mg/L P 
Prata total 0,005 mg/L Ag 
Selênio total 0,01 mg/L Se 
Sulfetos (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 
Tálio total 0,1 mg/L Tl 
Urânio Total 0,5 mg/L U 
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Zinco total 0,09 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Aldrin + Dieldrin 0,0019 µg/L 
Benzeno 700 µg/L 
Carbaril 0,32 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,004 µg/L 2,4-D 30,0 µg/L 
DDT (p,p’-DDT+ p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,001 µg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 µg/L 
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 
Endossulfan (α + β + sulfato)72 0,01 µg/L 
Endrin 0,004 µg/L 
Etilbenzeno 25 µg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 60 µg/L C6H5OH 
Gution 0,01 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 µg/L 
Lindano (γ-HCH)73 0,004 µg/L 
Malation 0,1 µg/L 
Metoxicloro 0,03 µg/L 
Monoclorobenzeno 25 µg/L 
Pentaclorofenol 7,9 µg/L 
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,03 µg/L 
Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,2 mg/L LAS 2,4,5-T 
10,0 µg/L 
Tolueno 215 µg/L 
Toxafeno 0,0002 µg/L 2,4,5-TP 10,0 µg/L 
Tributilestanho 0,01 µg/L TBT 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80 µg/L 
Tricloroeteno 30,0 µg/L 
III - Nas águas salinas onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de 
consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, 
aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente. - ÁGUAS 
SALINAS  
PADRÕES para CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA pesca ou cult ivo de 
organismos para fins de consumo intensivo 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,14 µg/L As 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Benzeno 51 µg/L 
Benzidina 0,0002 µg/L 
Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 
Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 
Benzo(b)fl uoranteno 0,018 µg/L 
Benzo(k)fl uoranteno 0,018 µg/L 
2-Clorofenol 150 µg/L 
2,4-Diclorofenol 290 µg/L 
Criseno 0,018 µg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 
1,2-Dicloroetano 37 µg/L 
1,1-Dicloroeteno 3 µg/L 
3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 
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Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 
Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 µg/L 
Pentaclorofenol 3,0 µg/L 
Tetracloroeteno 3,3 µg/L 
2,4,6-Triclorofenol 2,4 µg/L 
Art 19. Aplicam-se às águas salinas de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 
b) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 100 
mili-litros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período 
de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 
c) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; e 
d) OD, em qualquer amostra: não inferior a 5,0 mg/L O2. 
II - Padrões de qualidade de água: ÁGUAS SALINAS  
PADRÕES 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,069 mg/L As 
Cádmio total 0,04 mg/L Cd 
Chumbo total 0,21 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,001 mg/L CN 
Cloro residual total (combinado + livre) 19 µg/L Cl 
Cobre dissolvido 7,8 µg/L Cu 
Cromo total 1,1 mg/L Cr 
Fósforo total 0,093 mg/L P 
Mercúrio total 1,8 µg/L Hg 
Níquel 74 µg/L Ni 
Nitrato 0,70 mg/L N 
Nitrito 0,20 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N 
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e 
fósforo reativo total) 0,0465 mg/L P 
Selênio total 0,29 mg/L Se 
Zinco total 0,12 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Aldrin + Dieldrin 0,03 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,09 µg/L 
DDT (p–p’DDT + p–p’DDE + p–p’DDD) 0,13 µg/L 
Endrin 0,037 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 µg/L 
Lindano (γ.-HCH)74 0,16 µg/L 
Pentaclorofenol 13,0 µg/L 
Toxafeno 0,210 µg/L 
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Tributilestanho 0,37 µg/L TBT 
Art. 20. As águas salinas de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - materiais fl utuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
II - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 
III - substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
IV - corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 
V - resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
VI - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 
amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. 
coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente; 
VII - carbono orgânico total: até 10 mg/L, como C; 
VIII - OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/ L O2; e 
IX - pH: 6,5 a 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 
0,2unidades. 
Seção IV 
Das Águas Salobras 
Art. 21 As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 
b) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C; 
c) OD, em qualquer amostra: não inferior a 5 mg/ L O2; 
d) pH: 6,5 a 8,5; 
e) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
f) materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
g) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
h) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; e 
i) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverá 
ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para o cultivo de moluscos 
bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de 
coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo 
local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá 
ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser 
mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. Para a irrigação 
de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, bem como para a 
irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto, não deverá ser excedido o valor de 200 coliformes 
termotolerantes por 100mL. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite 
de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente. 
II - Padrões de qualidade de água. ÁGUAS SALOBRAS  
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PADRÕES 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Berílio total 5,3 µg/L Be 
Boro 0,5 mg/L B 
Cádmio total 0,005 mg/L Cd 
Chumbo total 0,01 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,001 mg/L CN 
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total 0,124 mg/L P 
Manganês total 0,1 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 0,40 mg/L N 
Nitrito 0,07 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N 
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e 
fósforo reativo total) 0,062 mg/L P 
Prata total 0,005 mg/L Ag 
Selênio total 0,01 mg/L Se 
Sulfetos (como H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 
Zinco total 0,09 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Aldrin + dieldrin 0,0019 µg/L 
Benzeno 700 µg/L 
Carbaril 0,32 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,004 µg/L 
2,4–D 10,0 µg/L 
DDT (p,p’DDT+ p,p’DDE + p,p’DDD) 0,001 µg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 µg/L 
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 
Endrin 0,004 µg/L 
Endossulfan (α + β + sulfato)75 0,01 µg/L 
Etilbenzeno 25,0 µg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,003 mg/L C6H5OH 
Gution 0,01 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 µg/L 
Lindano (γ-HCH)76 0,004 µg/L 
Malation 0,1 µg/L 
Metoxicloro 0,03 µg/L 
Monoclorobenzeno 25 µg/L 
Paration 0,04 µg/L 
Pentaclorofenol 7,9 µg/L 
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,03 µg/L 
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Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno 0,2 LAS 2,4,5-T 10,0 
µg/L 
Tolueno 215 µg/L 
Toxafeno 0,0002 µg/L 2,4,5–TP 10,0 µg/L 
Tributilestanho 0,010 µg/L TBT 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80,0 µg/L 
III - Nas águas salobras onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de 
consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, 
aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:GUAS 
SALOBRAS  
PADRÕES para CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA pesca ou cult ivo de 
organismos para fins de consumo intensivo 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,14 µg/L As 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Benzeno 51 µg/L 
Benzidina 0,0002 µg/L 
Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 
Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 
Benzo(b)fl uoranteno 0,018 µg/L 
Benzo(k)fl uoranteno 0,018 µg/L 
2-Clorofenol 150 µg/L 
Criseno 0,018 µg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 
2,4-Diclorofenol 290 µg/L 
1,1-Dicloroeteno 3,0 µg/L 
1,2-Dicloroetano 37,0 µg/L 
3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 
Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 
Pentaclorofenol 3,0 µg/L 
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 µg/L 
Tetracloroeteno 3,3 µg/L 
Tricloroeteno 30 µg/L 
2,4,6-Triclorofenol 2,4 µg/L 
Art. 22. Aplicam-se às águas salobras de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade 
da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 
b) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; 
c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e 
d) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 100 
mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 
um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição 
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ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente. 
II - Padrões de qualidade de água: ÁGUAS SALOBRAS  
PADRÕES 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,069 mg/L As 
Cádmio total 0,04 mg/L Cd 
Chumbo total 0,210 mg/L Pb 
Cromo total 1,1 mg/L Cr 
Cianeto livre 0,001 mg/L CN 
Cloro residual total (combinado + livre) 19,0 µg/L Cl 
Cobre dissolvido 7,8 µg/L Cu 
Fósforo total 0,186 mg/L P 
Mercúrio total 1,8 µg/L Hg 
Níquel total 74,0 µg/L Ni 
Nitrato 0,70 mg/L N 
Nitrito 0,20 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N 
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e 
fósforo reativo total) 0,093 mg/L P 
Selênio total 0,29 mg/L Se 
Zinco total 0,12 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Aldrin + Dieldrin 0,03 µg/L 
Clordano (cis + trans) 0,09 µg/L 
DDT (p-p’DDT + p-p’DDE + p-p’DDD) 0,13 µg/L 
Endrin 0,037 µg/L 
Heptacloro epóxido+ Heptacloro 0,053 µg/L 
Lindano (γ-HCH)77 0,160 µg/L 
Pentaclorofenol 13,0 µg/L 
Toxafeno 0,210 µg/L 
Tributilestanho 0,37 µg/L TBT 
Art. 23. As águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões: 
I - pH: 5 a 9; 
II - OD, em qualquer amostra: não inferior a 3 mg/L O2; 
III - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 
IV - materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
V - substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
VI - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de 
canais de navegação: virtualmente ausentes; 
VII - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 
coliformes 
termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas 
durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo 
com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e 
VIII - carbono orgânico total: até 10,0 mg/L, como C. 
CAPÍTULO IV 
Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes 
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Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 
direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em 
outras normas aplicáveis. 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento: 
I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo em 
vista as condições locais, mediante fundamentação técnica; e 
II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, compatível 
com as condições do respectivo curso de água superficial, mediante fundamentação 
técnica. 
Art. 25. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes em 
desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução. 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente, 
autorizar o lançamento de efluente acima das condições e padrões estabelecidos no 
art. 34, desta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos: 
I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 
II - atendimento ao enquadramento e às metas intermediárias e finais, progressivas 
e obrigatórias; 
III - realização de Estudo de Impacto Ambiental-EIA, às expensas do empreendedor 
responsável pelo lançamento; 
IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e 
V - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional. 
Art. 26. Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua 
competência, deverão, por meio de norma específica ou no licenciamento da 
atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o 
lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos 
processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de modo a não 
comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, 
estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 
§ 1o No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambiental 
competente exigirá, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a 
apresentação de estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de água 
receptor. 
§ 2o O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença 
entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho 
desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. 
§ 3o Sob pena de nulidade da licença expedida, o empreendedor, no processo de 
licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias, entre aquelas previstas 
nesta Resolução para padrões de qualidade de água, que poderão estar contidas no 
seu efluente. 
§ 4o O disposto no § 1o aplica-se também às substâncias não contempladas nesta 
Resolução, exceto se o empreendedor não tinha condições de saber de sua 
existência nos seus efluentes. 
Art. 27. É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos 
Persistentes-POPs mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo 
Decreto Legislativo no 
204, de 7 de maio de 2004. 
Parágrafo único. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas e 
furanos deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redução, até a 
completa eliminação. 



 125

Art. 28. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em 
desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu 
enquadramento. 
§ 1o As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros. 
§ 2o Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de 
qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo 
receptor estiver enquadrado. 
§ 3o Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser 
obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver 
enquadrado. 
Art. 29. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar 
poluição ou contaminação das águas. 
Art. 30. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição 
antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, 
tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração 
sem recirculação. 
Art. 31. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 
lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a 
cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental 
competente. 
Art. 32. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 
disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de 
quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados. 
§ 1o Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 
simultaneamente: 
I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes; 
II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água, 
estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência; e 
III - atender a outras exigências aplicáveis. 
§ 2o No corpo de água em processo de recuperação, o lançamento de efluentes 
observará as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final. 
Art. 33. Na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental competente poderá 
autorizar, levando em conta o tipo de substância, valores em desacordo com os 
estabelecidos para a respectiva classe de enquadramento, desde que não 
comprometam os usos previstos para o corpo de água. 
Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura 
deverão ser objeto de estudo, nos termos determinados pelo órgão ambiental 
competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. 
Art. 34. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 
direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e 
padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 
§ 1o O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos 
aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 
toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 
§ 2o Os critérios de toxicidade previstos no § 1o devem se basear em resultados de 
ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e 
realizados no efluente. 
§ 3o Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos 
nesta resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não 
se aplicam os parágrafos anteriores. 
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§ 4o Condições de lançamento de efluentes: 
I - pH entre 5 a 9; 
II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 
receptor não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura; 
III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente 
nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do 
período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 
autoridade competente; 
V - óleos e graxas: 
1 - óleos minerais: até 20mg/L; 
2- óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L; e 
VI - ausência de materiais flutuantes. 
§ 5o Padrões de lançamento de efluentes: 
PADRÕES 
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Arsênio total 0,5 mg/L As 
Bário total 5,0 mg/L Ba 
Boro total 5,0 mg/L B 
Cádmio total 0,2 mg/L Cd 
Chumbo total 0,5 mg/L Pb 
Cianeto total 0,2 mg/L CN 
Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 
Cromo total 0,5 mg/L Cr 
Estanho total 4,0 mg/L Sn 
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe78 
Fluoreto total 10,0 mg/L F 
Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 
Níquel total 2,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 
Prata total 0,1 mg/L Ag 
Selênio total 0,30 mg/L Se 
Sulfeto 1,0 mg/L S 
Zinco total 5,0 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo 
Clorofórmio 1,0 mg/L 
Dicloroeteno 1,0 mg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 
Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/L 
Tricloroeteno 1,0 mg/L 
Art. 35. Sem prejuízo do disposto no inciso I, do § 1o do art. 24, desta Resolução, o 
órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo de água estiver 
abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e medidas adicionais, de 
caráter excepcional e temporário, aos lançamentos de efluentes que possam, dentre 
outras conseqüências: 
I - acarretar efeitos tóxicos agudos em organismos aquáticos; ou 
II - inviabilizar o abastecimento das populações. 
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Art. 36. Além dos requisitos previstos nesta Resolução e em outras normas 
aplicáveis, os efluentes provenientes de serviços de saúde e estabelecimentos nos 
quais haja despejos infectados com microorganismos patogênicos, só poderão ser 
lançados após tratamento especial. 
Art. 37. Para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos de água 
intermitentes, o órgão ambiental competente definirá, ouvido o órgão gestor de 
recursos hídricos, condições especiais. 
CAPÍTULO V  
Diretrizes Ambientais Para o Enquadramento 
Art. 38. O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as normas e 
procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e 
Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos. 
§ 1o O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponderantes 
mais restritivos da água, atuais ou pretendidos. 
§ 2o Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água 
esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão ser 
estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da 
água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros 
que excedam aos limites devido às condições naturais. 
§ 3o As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a 
outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o 
licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão 
basear-se nas metas progressivas intermediárias e final aprovadas pelo órgão 
competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico. 
§ 4o As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser atingidas 
em regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de águas salinas 
ou salobras, ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável a vazão de 
referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a 
dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico. 
§ 5o Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente 
diferença sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão variar ao 
longo do ano. 
§ 6o Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, o 
enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a montante preservarão, 
obrigatoriamente, as condições de consumo. 
CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 
Art. 39. Cabe aos órgãos ambientais competentes, quando necessário, definir os 
valores dos poluentes considerados virtualmente ausentes. 
Art. 40. No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo do disposto 
nesta Resolução, deverão ser observadas, as normas específicas sobre qualidade 
da água e padrões de potabilidade. 
Art. 41. Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados em 
normas técnicas cientificamente reconhecidas. 
Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 
serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições 
de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais 
rigorosa correspondente. 
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Art. 43. Os empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da 
publicação desta Resolução, tiverem Licença de Instalação ou de Operação, 
expedida e não impugnada, poderão a critério do órgão ambiental competente, ter 
prazo de até três anos, contados a partir de sua vigência, para se adequarem às 
condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos nesta Resolução. 
§ 1o O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma 
das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. 
§ 2o O prazo previsto no caput deste artigo poderá, excepcional e tecnicamente 
motivado, ser prorrogado por até dois anos, por meio de Termo de Ajustamento de 
Conduta, ao qual se dará publicidade, enviando-se cópia ao Ministério Público. 
§ 3o As instalações de tratamento existentes deverão ser mantidas em operação 
com a capacidade, condições de funcionamento e demais características para as 
quais foram aprovadas, até que se cumpram as disposições desta Resolução. 
§ 4o O descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 
marítimas de petróleo será objeto de resolução específica, a ser publicada no prazo 
máximo de um ano, a contar da data de publicação desta Resolução, ressalvado o 
padrão de lançamento de óleos e graxas a ser o definido nos termos do art. 34, 
desta Resolução, até a edição de resolução específica. 
Art. 44. O CONAMA, no prazo máximo de um ano, complementará, onde couber, 
condições e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta Resolução. (prazo 
alterado para 18 de março de 2007, pela Resolução n° 370/06) 
Art. 45. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores 
as sanções previstas pela legislação vigente. 
 
 
ANEXO II 

Legislação Ambiental  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS (IBAMA – TCFA) - Instrução Normativa Nº 97, de 05 de abril de 2006. 

 

O Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 26, inciso VI, do Anexo 

I, da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto Nº 5.718, de 13 de março de 

2006, e no art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA Nº 

230, de 14 de maio de 2002; 

 

Considerando as disposições do Art. 17, incisos I e II, da Lei 6.938 de 31 de agosto 

de 1981, que institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais para registro obrigatório de 

pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades potencialmente poluidoras 

ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 
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perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e 

flora; 

 

Considerando que as atividades agrícola e pecuária interferem nas águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, no solo, no subsolo, nos elementos da biosfera, na 

fauna e na flora com a movimentação de terra, as erosões, a substituição de 

florestas, a utilização de substancias químicas como fertilizantes e agroquímicos 

sendo, portanto, potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais em 

alto grau; 

 

Considerando que as alterações introduzidas nos formulários do Relatório de 

Atividades 

previsto na Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, e na Instrução Normativa Nº 10, 

de 17 de agosto de 2001, disponibilizadas para preenchimento, via internet, a partir 

de janeiro de 2006, poderão apresentar dificuldades para o preenchimento pelos 

seus usuários; 

 

Considerando que a internet, como meio de transmissão de informação, oferece 

confiabilidade para aquisição de dados em meio digital e permite o processamento e 

manutenção da integridade das informações; 

 

Considerando que os sistemas informatizados de emissão de documentos, controle 

de atividades, estudos e estatísticas operados via internet, apresentam 

confiabilidade de trabalho, facilidade de atendimento aos usuários de serviços das 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado; 

 

Considerando que esta Autarquia dispõe de capacidade operacional para gestão de 

serviços informatizados com segurança; 

 

Considerando que, no caso de atividades intermitentes ou suspensão de atividades, 

a Autarquia permanece obrigada a controlar e fiscalizar os depósitos, rejeitos e 

passivos ambientais gerados pela atividade potencialmente poluidora ou utilizadora 

de recursos naturais; 
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Considerando a necessidade de melhorar o enquadramento das atividades nas 

categorias do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, inclusive aquelas que não estão sujeitas ao 

pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, que estão sujeitas ao 

controle e fiscalização do IBAMA; 

 

Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de Qualidade Ambiental 

no processo Ibama Nº 02001.001887/2006-72, resolve: 

 

Art. 1º As pessoas físicas e jurídicas descritas no Anexo I desta Instrução Normativa 

são obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa 

Ambiental, instituído pelo art. 17, inciso I, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

Art. 2º As pessoas físicas e jurídicas descritas no Anexo II desta Instrução Normativa 

são obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo 

art. 17, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

Art. 3º O registro nos Cadastros citados nos Artigos 1º e 2º precedentes será feita 

via internet no endereço eletrônico: http://www.ibama.gov.br. 

 

Art. 4º No ato do cadastramento a senha será gerada automaticamente pelo 

sistema. 

§ 1º O acesso ao sistema para preenchimento e entrega de relatórios e utilização de 

outros serviços disponibilizados via internet será feito com a utilização da senha. 

§ 2º Fica o detentor do registro responsável pelo uso e guarda da senha. 

 

Art 5º É obrigatória  apresentação do Relatório de Atividades para as atividades 

sujeitas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos quais deverão constar as informações do 

Anexo IV; 

Parágrafo Único - As pessoas físicas e jurídicas que não realizaram atividade 

durante um período entregarão os relatórios declarando que não houve atividade no 

período. 
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Art 6° As informações prestadas como unidades de me dida, produtos, matéria-prima 

e os resíduos deverão utilizar listas harmonizadas conforme normatização do IBGE 

ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

Art 7º A efetivação do registro no Cadastro Técnico Federal dar-se-á após o 

lançamento dos dados cadastrais, classificação do Porte da Empresa no caso de 

pessoa jurídica, e lançamento das informações sobre as atividades desenvolvidas. 

§ 1º Deverão ser registradas todas as atividades desenvolvidas de acordo com os 

Anexos I e II; 

§ 2º O Anexo III constitui quadro comparativo entre as nomenclaturas das atividades 

utilizadas no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e as categorias utilizadas 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais para orientação do enquadramento; 

§ 3º O registro no IBAMA será distinto por matriz e filial; 

§ 4º O Ibama emitirá um Comprovante de Registro no qual constará o número do 

cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razão social, o porte e as atividades 

declaradas. 

§ 5º O Certificado de Registro emitido até a presente data será considerado 

equivalente ao Comprovante de Registro. 

 

Art. 8º A partir de 01 de junho de 2006 fica instituído o Certificado de Regularidade 

com validade de três meses no qual constará o número do cadastro, o CPF ou 

CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas que estão ativas, a data de 

emissão, a 

data de validade e chave de identificação eletrônica. 

§ 1º O Certificado de Regularidade será disponibilizado para impressão, via internet, 

desde que verificado o cumprimento das exigências ambientais previstas em Leis, 

Resolução do CONAMA, Portarias e Instruções Normativas do IBAMA e a ausência 

de débitos provenientes de taxas e multas administrativas por infrações ambientais. 

§ 2º A prestação de serviços pelo IBAMA às pessoas físicas e jurídicas fica 

condicionada à verificação de regularidade de que trata o parágrafo anterior. 
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Art 9º As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades classificadas como 

agrícolas ou pecuárias incluídas na Categoria de Uso de Recursos Naturais 

constantes no Anexo II, deverão apresentar anualmente o Ato Declaratório 

Ambiental. 

§ 1º No Ato Declaratório Ambiental deverão constar, a partir de 2006, informações 

referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal, de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

- ARIE e, quando for o caso, as áreas sob manejo florestal sustentável ou de 

reflorestamento. 

§ 2º No Ato Declaratório Ambiental deverão constar, a partir de 2006, informações 

referentes às áreas utilizadas em cada tipo de atividade, à captação de água para 

irrigação e à quantidade utilizada anualmente de fertilizantes, defensivos e demais 

produtos químicos. 

§ 3º As informações constantes no Ato Declaratório Ambiental substituirão o 

Relatório de Atividades para essas atividades. 

 

Art 10º A entrega de relatórios datilografados fica restrita para pessoas físicas que 

desenvolvem atividades que apresentem pequeno grau de potencial poluidor ou de 

utilização de recursos ambientais. 

 

Art. 11º  Ficam dispensados de inscrição no Cadastro Técnico Federal: 

I - as pessoas que desenvolvam atividades artesanais de pedras semipreciosas, 

assim como na fabricação e reforma de móveis, artefatos de madeira, artigos de 

colchoaria, estofados, cestos ou outros objetos de palha, cipó, bambu e similares, 

consideradas autônomas ou microempresas, tais como: carpinteiros, marceneiros, 

artesãos e produtores de plantas ornamentais, aromáticas, medicinais de origem 

exótica, exceto as espécies listadas nos ANEXOS I e II da Convenção sobre 

Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção - CITES, ANEXOS I e II, 

os consumidores de lenha para uso doméstico e o consumo de carvão vegetal por 

pessoas físicas que se dedicam ao comércio ambulante; 

II - o comércio de pescados; 

III - o comércio de materiais de construção que comercializa subprodutos florestais, 

até cem metros cúbicos ano; 



 133

IV - o comércio varejista que tenha como mercadorias óleos lubrificantes, gás GLP, 

palmito industrializado, carvão vegetal e xaxim, tais como, açougues, mercearias, 

frutarias, supermercados e demais estabelecimentos similares. 

Parágrafo Único - A categoria de Administradora de Projetos de 

Reflorestamento/Florestamento receberá um único registro para a matriz, com 

validade para atuação em todo o Território Nacional. 

 

Art. 12º A posse do Certificado de Registro ou o de Regularidade não desobriga as 

pessoas físicas ou jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de obter as 

licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos 

obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas 

atividades. 

 

Art. 13º A pessoa jurídica que encerrar suas atividades deverá informar no sistema o 

motivo do cancelamento do registro, mantendo em seu poder os documentos que 

comprovem o encerramento da atividade. 

§1º O cancelamento do registro será efetivado, independentemente do pagamento 

de débitos existentes junto ao IBAMA, não isentando a cobrança de débitos 

anteriores. 

§2º Em caso de reativação de atividade, será considerada, para efeito de registro e 

entrega de relatório e demais obrigações, a data inicialmente informada no sistema. 

 

Art. 14º A suspensão temporária de atividades não isenta o detentor do registro da 

entrega dos relatórios, do pagamento da taxa prevista na Lei 10.165, de 27 de 

dezembro de 2000, e do cumprimento das demais obrigações relativas à atividade 

suspensa. 

 

Art. 15º A falta de registro nos Cadastros sujeita o infrator às sanções pecuniárias 

previstas no Art. 17-1, incisos I a V, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

Art. 16º A pessoa física ou jurídica que elaborar ou apresentar informações falsas ou 

enganosas, inclusive a omissão nos dados cadastrais, nos relatórios ou no ato do 

cancelamento do registro incorrerá nas sanções previstas no Art. 69-A da Lei 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999. 
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Art. 17º A falta de entrega do Relatório Anual de Atividades, sujeita o infrator, 

quando sujeito passivo da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, à multa 

prevista no § 2o do art. 17-C, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem 

prejuízo da aplicação da pena prevista do artigo anterior. 

 

Art. 18º Caberá à Diretoria de Qualidade Ambiental, dirimir as dúvidas existentes e 

prestar informações complementares para aplicação desta Instrução Normativa. 

 

Art. 19º A Diretoria de Qualidade Ambiental manterá um serviço de atendimento aos 

usuários para a correta utilização do sistema via internet em coordenação com a 

Diretoria de Gestão Estratégica. 

 

Art. 20º Ficam aprovados os Anexos I a IV que fazem parte integrante da presente 

Instrução Normativa. 

 

Art. 21º Fica prorrogada, por 90 dias, em caráter excepcional, o prazo de entrega 

dos Relatórios de Atividades previstos para 31 de março de 2006. 

 

Art. 22º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 23º Revoga-se a Instrução Normativa nº 10 de 17 de agosto de 2001. 

 

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS 

 
ANEXO IV 

 
Taxa de contribuição e Fiscalização Ambiental (TCFA ) 

 

Este é o sistema de como as empresas do setor metalmecânico são 

enquadradas pela ordem de grandeza de poluição. 

 

INDÚSTRIA MECÂNICA 
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12.10.00 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios com tratamento 

térmico e ou galvanotécnico e ou fundição. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: G Água: G Solo: P Geral: G 

 

12.20.00 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento 

térmico e/ou galvanotécnico e ou fundição. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

12.80.00 - Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes e reparação de 

máquinas ou manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: P Solo: P Geral: P 

 

INDÚSTRIA METALÚRGICA 

 

11.00.02 - Produção de ferro e aço e suas ligas em qualquer forma, sem redução de 

minério, com fusão. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: G Água: M Solo: M Geral: G 

 

11.00.09 - Produção de fundidos de ferro e aço em forno cubilot, sem tratamento 

químico superfícial e ou galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: G Água: M Solo: P Geral: G 

 

11.00.10 - Produção de fundidos de ferro e aço em forno cubilot, com tratamento 

químico superfícial e ou galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: G Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.00.11 - Produção de fundidos de ferro e aço, exclusive em forno cubilot, sem 

tratamento químico superfícial e ou galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

11.00.12 - Produção de fundidos de ferro e aço, exclusive em forno cubilot, com 

tratamentoquímico superficial e ou galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 
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11.30.01 - Fabricação de estruturas metálicas, com tratamento químico superfícial e 

ou galvanotécnico e ou pintura por aspersão. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.30.02 - Fabricação de estruturas metálicas, sem tratamento químico superfícial e 

ou galvanotécnico e ou pintura por aspersão. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

11.40.01 - Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não-

ferrosos exclusive móveis, com tratamento químico superfícial e ou galvanotécnico e 

ou pintura por aspersão. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.40.02 - Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não-

ferrosos exclusive móveis, sem tratamento químico superfícial e ou galvanotécnico e 

ou pintura por aspersão. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

11.50.01 - Estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento químico superfícial e ou 

galvanotécnico e ou pintura por aspersão e ou aplicação de verniz e ou esmaltação. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.50.02 - Estamparia, funilaria e latoaria, sem tratamento químico superfícial e ou 

galvanotécnico e ou pintura por aspersão e ou aplicação de verniz e ou esmaltação. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

11.60.01 - Serralheria, fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos e de artigos de caldeireiro com tratamento químico superfícial e ou 

galvanotécnico e ou pintura por aspersão e ou esmaltação. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.60.02 - Serralheria, fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos e de artigos de caldeireiro sem tratamento químico superfícial e ou 

galvanotécnico e ou pintura por aspersão e ou esmaltação. 
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Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

11.80.01 - Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames e serviços de 

galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.80.02 - Serviços de galvanotécnico. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.90.01 - Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não 

classificados, com tratamento químico superfícial e ou galvanotécnico e ou pintura 

por aspersão e ou aplicação de verniz e ou esmaltação. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: G Solo: P Geral: G 

 

11.90.02 - Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não 

classificados, sem tratamento químico superfícial e ou galvanotécnico e ou pintura 

por aspersão e ou aplicação de verniz e ou esmaltação. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: P Geral: M 

 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS 

 

00.13.00 - Lavra a céu aberto por dragagem 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: G Solo: P Geral: G 
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ANEXO III 
 
TABLEAU  2 : TYPOLOGIE DES  SPL 

 

Principales 
caractéristiques 

Aires de 
spécialisation 
productive 

Systèmes 
productifs locaux 

Aires-systèmes 

 
Structure de la 
production 
 
Degré d'intégration 
productive 
 
 
Origine des 
entrepreneurs 
 
 
Histoire 
 
Facteurs de 
localisation 
 
 
 
 
 
Type de 
développement 
 
 
 
 
 
Relations entre le 
système productif 
et la formation 
sociale locale 
 

 
Mono-culturelle 
 
 
Entreprises 
concurrentes avec 
faible 
interdépendance 
 
Externe 
(décentralisation 
productive) 
 
Formation récente 
 
Flexibilité et faible 
coût de la main-
d'œuvre 
 
 
 
 
Extensif 
(accroissement de 
l'emploi) 
 
 
 
 
Faibles 

 
Mono-culturelle 
 
 
Intégration infra-
sectorielle 
(horizontale) 
 
 
Interne/externe 
 
 
 
Formation ancienne 
 
idem 
 
 
Professionnalité 
ambiante 
 
Extensif 
(accroissement de 
l'emploi) 
 
 
 
 
Fortes 

 
Diversifiée 
 
 
Intégration intra et 
inter sectorielle 
(horizontal/vertical) 
 
Interne 
 
 
 
Formation ancienne 
 
Professionnalité 
ambiante 
 
Système de relation 
interentreprises 
 
Intensif (réduction 
de l'emploi, 
automatisation, 
innovation 
technologique très 
poussée) 
 
Très fortes 
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ANEXO IV 
 
 

CADASTRO DOS ENTREVISTADOS 
 

 
Empresa   
Gênero  Masculino (  )    Feminino (  ) 
Idade  0 - 15 (  ) 15 - 21 (  ) 21- 35 (  ) 35 - 45 (  ) 45 - 60 (  ) Mais 60 

(  ) 
Categoria  Poder Pub (  ) Empresário (  ) Outras Inst. (  )  Responsável  (  

)  
Função: 
 

Data e Hora   
Nome 
entrevistado  

 

Endereço/ 
Contato  

 

 
 

 
02 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

QUESTÕES PARA ATORES DAS EMPRESAS DIRETAMENTE ENVOL VIDOS NO 
PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DAS EMPRESAS COM RELAÇÃO AO M EIO 
AMBIENTE. 
 
Objetivo geral da Dissertação: 
 

• Discutir se há em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da 

perspectiva territorial, no setor metalmecânico. 

• Discutir se há em Guaramirim (SC), um meio inovador a partir da 

perspectiva territorial, no setor metalmecânico. 

 
 
Objetivos específicos: 
 

• Elencar os tipos de recursos naturais explorados pela indústria do setor 

metalmecânico em Guaramirim (SC). 

 

• Discutir se este meio inovador coloca em prática a inovação tecnológica 

para minimizar os impactos ambientais, em Guaramirim (SC). 
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Questionário para Empresas 
 
Elencar os tipos de recursos naturais explorados pela indústria do setor metal 

mecânico em Guaramirim. 

 

1. Quais os processos produtivos utilizados pelas indústrias do setor metal 

mecânico em Guaramirim? 

R. 

2. Quais as etapas do processo produtivo, quais matérias primas (recursos 

naturais) são utilizadas? 

R. 

Levantar quais os impactos ambientais causados pelo processo produtivo das 

indústrias do setor metal mecânico do município de Guaramirim. 

 

3. Quais são os resíduos gerados no processo? 

R. 

4. Você possui conhecimento sobre os impactos gerados em cada etapa do 

processo produtivo? Quais?  

R. 

Avaliar o potencial da inovação tecnológica utilizado pelas indústrias do setor metal 

mecânico para minimizar os impactos ambientais causados aos recursos naturais: 

em especial à água. 

 

5. A empresa possui licença ambiental de operação? 

R. 

6. Como se inter-relaciona (gestão) o meio ambiente na empresa? 

R. 

7. Existe introdução da questão ambiental nas estratégias de negócios? 

R. 

8. Quais as tecnologias utilizadas para minimizar os impactos ambientais? Elas 

são eficientes? 

R. 

9. A empresa tem conhecimento de novas tecnologias que possam substituir as 

existentes? Quais? Em qual setor da empresa? 
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R. 

10. A empresa possui sistema de tratamento de efluentes? Este tratamento atende 

os padrões de lançamentos da resolução CONAMA 237/2005? Existe algum 

tipo de monitoramento ambiental? 

R. 

11.   A empresa ao implantar as novas tecnologias teve apoio por parte dos órgãos 

governamentais? 

R. 

12.  Os investimentos nas inovações tecnológicas foram financiados ou foram com 

recursos próprios. 

R. 

 

 

Obs. Outras considerações. 
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