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Figura nº 1 – A seta superior mostra a emissão de Chaminé de forno tipo “corujinha”. Pela 
imagem fica claro o alto índice de poluição gerado por este tipo de forno. O circulo na parte 
inferior destaca os tipos de materiais que são utilizados para queima nestes fornos. 

Fonte: Marizeu Paduan 
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Figura nº 2 – A seta mostra a chaminé de forno tipo túnel. Observa-se que não há emissão 
visível de fumaça.  

Fonte: Marizeu Paduan 

 

Emissão de 
chaminé de forno 

tipo túnel 

A seta mostra a chaminé de forno tipo túnel. 
Observa-se que não há emissão visível de 
fumaça

Vista de área localizada nas margens do Rio 
Itajaí Mirim, a qual foi cercada e recebeu 
mudas de árvores nativas. As setas indicam a 
localização de algumas mudas plantadas

 

Figura nº 3 – Forno tipo vagão com apenas 1 chaminé e com abastecimento automático de 
serragem.  Este forno possui queima controlada com baixa geração de poluição atmosférica se 
comparado ao forno tipo corujinha. Este forno após sua implantação substituiu 3 fornos tipo 
“corujinha” anteriormente instalados. 

Fonte: Marizeu Paduan 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4 – Vista de área localizada nas margens do Rio Itajaí Mirim, a qual foi cercada e 
recebeu mudas de árvores nativas. As setas indicam a localização de algumas mudas 
plantadas.  

Fonte: Marizeu Paduan 
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O mapa mostra a localização das cerâmicas 
instaladas no bairro Itaipava e quantifica as 
áreas de mata ciliar das cerâmicas que deverão 
promover a recuperação das áreas de preservação 
permanente ao longo do curso de água que 
atravessam suas respectivas propriedades. O 
projeto final prevê a recuperação de 25127 m² de 
área de mata ciliar

 

Figura nº 5 – O mapa mostra a localização das cerâmicas instaladas no bairro Itaipava e quantifica as áreas de mata ciliar das cerâmicas que deverão promover a 
recuperação das áreas de preservação permanente ao longo do curso de água que atravessam suas respectivas propriedades. O projeto final prevê a recuperação de 25127 
m² de área de mata ciliar.   

Fonte: Marizeu Paduan 

A seta superior mostra a emissão de Chaminé 
de forno tipo “corujinha”. Pela imagem fica 
claro o alto índice de poluição gerado por este 
tipo de forno. 

Forno tipo vagão com apenas 1 chaminé e com 
abastecimento automático de serragem. Este 
forno implantado substituiu 3 fornos corujinha
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P1:	Título	do	projeto	ambiental	participante: Cerâmicas	Sustentáveis

P2:	Categoria	de	inscrição:

(sem	rótulo)

Selecione: Controle	da	Poluição

P3:	Sobre	a	organização	participante:
Razão	social: Fundação	do	Meio	Ambiente	de	Itajaí	-	FAMAI
Nome	fantasia: Fundação	do	Meio	Ambiente	de	Itajaí	-	FAMAI
Setor	de	atuação: Gestão	Ambiental	Municipal
Data	de	fundação:(dd/mm/aaaa) 08/12/1999
Número	de	colaboradores: 35

P4:	Informações	de	contato:
Endereço: Av.	Quinze	de	Novembro,	nº	378
Bairro: Centro
Cidade: Itajaí
Estado: Santa	Catarina
CEP: 88301-420
Telefone	com	DDD: (47)	3348	8031

P5:	Informações	do	responsável	pelo	preenchimento	do	questionário:
Nome	completo: Marizeu	Paduan
Cargo: Analista	Ambiental
E-mail: marizeu@itajai.sc.gov.br	e	marizeu@gmail.com
Telefone	com	DDD: (47)	3348	8031	(47)	8435	9079	(47)	9664	0070

P6:	Informações	do	responsável	pelo	projeto:
Nome	completo: Marizeu	Paduan
Cargo: Analista	Ambiental
E-mail: marizeu@itajai.sc.gov.br	e	marizeu@gmail.com
Telefone	com	DDD: (47)	3348	8031	(47)	8435	9079	(47)	9664	0070

P7:	AUTORIZO	a	divulgação	de	informações	cadastrais	no
Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio	Expressão
de	Ecologia?

Sim

P8:	Data	de	início	do	projeto:	(ex.:	01/02/2012) 26/04/2011

P9:	O	projeto	está	em	andamento? Sim

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor:		Ecologia	2013-2014	Ecologia	2013-2014	(l ink	da	web)(l ink	da	web)
Iniciado:Iniciado:		sexta-feira,	25	de	outubro	de	2013	08:43:25sexta-feira,	25	de	outubro	de	2013	08:43:25
Última	modificação:Última	modificação:		sexta-feira,	25	de	outubro	de	2013	10:40:20sexta-feira,	25	de	outubro	de	2013	10:40:20
Tempo	gasto:Tempo	gasto:		01:56:5401:56:54
Endereço	IP:Endereço	IP:		187.44.99.73187.44.99.73

PÁGINA	1:	Informações	cadastrais:

PÁGINA	2:	Informações	sobre	o	projeto	ambiental	participante*:

#60
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P10:	Data	do	término	do	projeto:	(se	aplicável,	ex.:	01/02/2012) julho	de	2014

P11:	Número	de	pesssoas	que	participaram	do	projeto:	(favor	digitar	somente	o	valor	numérico,	ex.:	"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 5

P12:	Quantas	pessoas,	animais	e/ou	espécies	já	foram	beneficiados	pelo	projeto?	(favor	digitar	somente	o	valor
numérico,	ex.:	"5.850")
Animais x
Espécies x
Pessoas 5027
Famílias x

P13:	Parceiros	que	apoiaram	financeiramente	o	projeto: Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P14:	O	projeto	é	decorrente	de	exigências	de	órgãos	regulamentadores?	(máx.	2.000	caracteres)

Sim,	o	projeto	prevê	medidas	de	controle	de	poluição	ambiental	que	devem	ser	adotadas	pelas	indústrias	cerâmicas	de	barro	vermelho,	
(olarias)	instaladas	no	bairro	Itaipava,	município	de	Itajaí.	Tais	medidas	têm	como	objetivo	reduzir	a	poluição	do	ar,	da	água	e	promover	a	
proteção	da	mata	ciliar	dos	rios	e	ribeirões	que	percorrem	terrenos	pertencentes	às	unidades	ceramistas.	
As	melhorias	que	devem	ser	adotadas	pelas	indústrias	cerâmicas	são	pré-requisitos	para	que	estas	possam	requerer	a	Licença	
Ambiental	de	Operação	–	LAO	junto	a	FAMAI,	que	é	o	órgão	licenciador	do	município	de	Itajaí	–	SC.

P15:	Descreva	o	problema	ambiental	identificado	no	projeto:	(máx.	3.000	caracteres)

Durante	as	atividades	de	f iscalização	e	licenciamento	ambiental	foram	constatadas	que	as	indústrias	cerâmicas	localizadas	no	bairro	
Itaipava,	emitiam	grandes	quantidades	de	fumaça	negra	pelas	suas	chaminés,	estes	acontecimentos	geravam	grandes	quantidades	de	
reclamações	por	parte	dos	moradores	do	bairro	Itaipava.	Durante	as	vistorias	foi	constatado	que	a	densidade	de	fumaça	da	fumaça	
emitida	pelas	chaminés	atingia	até	índice	nº		4	na	escala	de	Ringelmann.	
Com	o	objetivo	de	amenizar	o	problema	da	poluição	atmosférica,	a	equipe	técnica	da	FAMAI	iniciou	uma	série	de	f iscalizações	nas	
unidades	ceramistas	e	constatou	que	além	da	poluição	atmosférica	havia	outras	fontes	de	poluição	e	degradação	do	meio	ambiente	
causada	pela	atividade	ceramista,	entre	elas	podemos	destacar:	casos	onde	as	unidades	ceramistas	não	estavam	tratando		
adequadamente	os	efluentes	sanitários	gerados	em	suas	unidades;	ocorrência	de	queima	inadequada	dos	resíduos	sólidos	
contaminados	gerados	no	estabelecimento	e	degradação	ambiental	da	mata	ciliar	dos	rios	e	ribeirões	que	cortavam	a	propriedade	a	qual	
pertencia	a	unidade	ceramista.	
Com	base	nas	observações	constatadas	durante	as	vistorias	técnicas	nas	unidades	ceramistas	e	nas	reclamações	feitas	pela	
comunidade,	a	equipe	técnica	da	FAMAI,	promoveu	vários	encontros	entre	os	proprietários	das	indústrias	cerâmicas	e	os	
representantes	da	comunidade	do	bairro	Itaipava,	a	f im	de	buscar	alternativas	ambientais	e	econômicas	viáveis	para	ambas	as	partes.

P16:	Qual	a	solução	encontrada?	(máx.	3.000	caracteres)

Com	o	objetivo	de	promover	a	adequação	ambiental	das	cerâmicas,	bem	como,	gerar	melhorias	na	qualidade	de	vida	da	comunidade	do	
bairro	Itaipava,	a	FAMAI,	promoveu	o	primeiro	encontro	em	26	de	abril	de	2011,	nas	dependências	do	salão	paroquial	São	Pedro	
Apóstolo,	onde	estavam	presentes,	representantes	da	comunidade	do	bairro	Itaipava	e	proprietários	das	indústrias	cerâmicas.	
Nesta	reunião	os	representantes	da	FAMAI	relataram	as	constantes	queixas	apresentadas	por	integrantes	da	comunidade	em	relação	à	
poluição	atmosférica	ocasionada	pelas	indústrias	cerâmicas.	Os	representantes	da	comunidade	e	os	ceramistas	expuseram	seus	
problemas	e	opiniões,	e	a	FAMAI	se	comprometeu	em	buscar	alternativas	para	ambas	as	partes.
A	equipa	técnica	da	FAMAI	realizou	novos	encontros	no	decorrer	dos	anos	de	2011	e	2012,	além	de	outras	conversas	informais	com	a	
comunidade	e	com	os	representantes	das	cerâmicas,	no	sentido	de	orientar	os	empresários,	em	atenderem	as	exigências	ambientais	
mínimas	exigidas	para	à	atividade.	O	técnico	analista	ambiental	da	FAMAI	realizou,	no	mês	de	fevereiro	de	2012,	uma	visita	técnica	nas	
instalações	de	todas	as	unidades	as	cerâmicas	e	emitiu	Parecer	Técnico	nº	168/2012-FAMAI,	este	documento,realizou	um	diagnostico	
individualmente	cada	unidade	cerâmica,	descrevendo	os	problemas	ambientais	encontrados	e	sugerindo	algumas	melhorias	que	
deveriam	ser	implantadas	para	regularização	ambiental	da	atividade.
Após	várias	discussões	entre	os	técnico	da	FAMAI	e	os	ceramistas,	e	também	respaldado	pelos	dados	do	Parecer	Técnico	nº	
168/2012-FAMAI,	foi	sugerido	que,	a	FAMAI	não	emitiria	a	Licença	Ambiental	de	Operação	-	LAO	para	as	indústrias	cerâmicas	que	
estivessem	operando	parcialmente	ou	totalmente	suas	atividades	de	produção	de	tijolos	em	desconformidade	com	a	legislação	ambiental	
vigente.
A	FAMAI	encaminhou	o	referido	parecer	técnico	para	o	Ministério	Público	de	Santa	Catarina	-	MPSC	e	buscou	apoio	do	mesmo	para	
f irmar	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	–	TAC,	com	cada	proprietário	ceramista,	a	f im	de	que	cada	unidade	ceramista	providenciasse	
as	adequações	ambientais	necessárias	para	operar	em	conformidade	com	as	normas	ambientais	legais.	Após	reuniões	entre	o	MPSC,	a	
FAMAI	e	os	proprietários	das	cerâmicas	foi	acordado	um	prazo	de	até	dois	anos	para	que	todas	as	cerâmicas	efetuassem	as	melhorias	
necessárias	para	operação	legal	de	suas	atividades.	No	decorrer	desses	dois	anos	a	FAMAI	seria	a	responsável	por	monitorar	o	
cumprimento	dos	termos	constantes	no	TAC.
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P17:	Descreva	detalhadamente	o	que	constitui(u)	o	projeto	e	de	que	forma	é(foi)	desenvolvido:	(máx.	5.000	caracteres)

Objetivo	geral
Promover	a	regularização	ambiental	da	indústria	cerâmica	do	bairro	Itaipava,	conforme	a	legislação	ambiental	vigente,	visando	diminuir	os	
impactos	causados	por	essa	atividade	no	município.
Objetivos	específ icos
•	Minimizar	a	emissão	de	gases	atmosféricos,	gerados	durante	o	processo	de	queima	dos	tijolos	crus,;
•	Reduzir	a	poluição	hídrica,	através	da	implantação	ou	regularização	do	sistema	de	tratamento	dos	efluentes	sanitários	das	indústrias	
cerâmicas;
•	Promover	a	recuperação	da	mata	ciliar	dos	cursos	de	água	que	atravessam	a	propriedade	onde	está	localizada	a	indústria	cerâmica;
•	Melhorar	a	qualidade	de	vida	da	comunidade	do	bairro	Itaipava;
Após	de	realizado	o	diagnóstico	de	cada	unidade	ceramista,	a	FAMAI	emitiu	Parecer	Técnico	nº	168/2012-FAMAI		e	também	o	Parecer	
de	Fiscalização	nº	174/2012-FAMAI		com	sugestões	de	melhorias	que	cada	unidade	ceramista	deveria	providenciar	para	obter	a	licença	
ambiental	de	operação.	Este	relatório	foi	utilizado	como	base	pelo	Ministério	Público	do	Estado	de	Santa	Catarina	–	MPSC,	para	assinatura	
do	TAC	entre	os	ceramistas,	e	a	FAMAI.
As	principais	melhorias	que	as	unidades	ceramistas	deveriam	implantar,	bem	como,	os	prazos	para	adequação	foram:
•	Os	ceramistas	f icam	obrigados	a	fazer	uso	de	tecnologias	limpas,	isto	é,	com	menor	potencial	poluidor,	ou	instalar	equipamentos	de	
contenção	de	poluição	atmosférica	nos	fornos	de	cozimento	dos	produtos	cerâmicos.	Os	ceramistas	obrigam-se	em	proceder	à	
gradativa	instalação	de	sistemas	de	contenção	de	poluição	atmosférica,	de	modo	que	no	prazo	máximo	de	até	dois	anos	(após	a	
assinatura	do	TAC)	todos	os	fornos	estejam	adequados;
•	Os	ceramistas	f icam	obrigados,	num	prazo	máximo	de	180	dias,	após	aprovação	dos	projetos	pela	FAMAI,	em	implantar	ou	regularizar	
o	sistema	de	tratamento	dos	efluentes	sanitários	conforme	estabelecem	as	normas	NBR’s	13969/97,	7229/93	e	8160/99	e	Instrução	
Normativa	municipal	nº	01/09	–	SMU;
•	Os	ceramistas	f icam	obrigados,	num	prazo	máximo	de	até	2	anos,	contados	da	assinatura	do	TAC,	promover	a	recuperação	ambiental	
de	5	metros	de	largura	ao	longo	do	curso	de	água	que	atravessa	a	sua	propriedade;
Caso	as	unidades	ceramistas	não	cumprirem	com	as	clausulas	do	TAC,	está	Prevista	multa	diária	de	R$	100,00	para	cada	item	não	
atendido.
A	FAMAI,	atualmente	continua	monitorando	as	cláusulas	do	TAC	através	de	vistorias	técnicas	programadas	nas	dependências	das	
unidades	ceramistas.

P18:	Quais	os	resultados	alcançados	com	o	projeto?	(máx.	4.000	caracteres)

A	situação	ambiental	das	16	unidades	cerâmicas	que	operavam	no	ano	de	2012	pode	ser	resumida	da	seguinte	forma:
•	Havia	apenas	3	unidades	cerâmicas	que	utilizavam	forno	tipo	vagão	ou	túnel	com	queima	controlada	e	com	baixa	emissão	de	poluição	
atmosférica.
•	Havia	13	cerâmicas	que	utilizavam	forno	tipo	“corujinha”	com	alto	índice	de	poluição	atmosférica.
•	Haviam	53	fornos	tipo	“corujinha”	que	emitiam	altos	índices	de	contaminação	atmosférica.
•	Havia	apenas	2	unidades	cerâmicas	que	possuíam	sistema	de	tanque	séptico	e	f iltro	anaeróbico	para	tratamento	dos	efluentes	
sanitários	gerados	em	suas	dependências.
•	Todas	as	cerâmicas	que	possuíam	curso	de	água	em	sua	propriedade	não	protegiam	a	mata	ciliar	dos	rios	ou	ribeirões;	
•	Havia	muitas	cerâmicas	que	queimavam	restos	de	madeira,	material	em	MDF	ou	MDP,	pallets,	etc;
•	Em	2012	a	FAMAI	recebia	reclamações	quase	que	diárias	de	poluição	atmosférica	emitida	pelos	chaminés	da	indústrias	cerâmicas	do	
bairro	Itaipava.
	Decorridos	aproximadamente	15	meses	após	a	assinatura	do	TAC,	os	analistas	ambientais		da	FAMAI	realizaram	nova	vistoria	técnica	
nas	unidades	ceramistas	e	em	outubro	de	2013	foram	constatadas	as	seguintes	situações:	
•	Existem	15	unidades	cerâmicas,	(1	cerâmica	encerrou	suas	atividades	no	decorrer	do	período)	e	as	cerâmicas	que	as	que	
permaneceram	operando	encontram-se	na	seguinte	situação;
•	Existem	5	unidades	cerâmicas	que	desativaram	os	fornos	tipo	“corujinha”	e	operam	apenas	com	o	forno	tipo	vagão	ou	túnel,	com	
queima	controlada	e	com	baixa	emissão	de	poluição	atmosférica;
•	Existem	apenas	7	cerâmicas	que	ainda	utilizam	forno	tipo	“corujinha”,	com	alto	índice	de	poluição	atmosférica.	Desta	7	unidades,	4	
cerâmicas	já	iniciaram	as	obras	para	substituição	dos	fornos	tipo	“corujinha”	para	fornos	tipo	túnel	ou	vagão;
•	Atualmente	a	quantidade	de	fornos	tipo	“corujinha”	ainda	funcionando	é	de	aproximadamente	32,	no	entanto	o	projeto	f inal	prevê	a	
substituição	de	todos	os	inicialmente	53	fornos	tipo	“corujinha”	por	aproximadamente	15	fornos	do	tipo	túnel	ou	continuo,	automatizados,	
com	queima	controlada	e	baixa	poluição	atmosférica.
•	Atualmente	existem	6	unidades	cerâmicas	que	já	implantaram	as	melhorias	acordadas	no	TAC	e	já	obtiveram	junto	ao	órgão	ambiental	
municipal	–	FAMAI,	a	Licença	Ambiental	de	Operação	–	LAO,	outras	7	unidades	ceramistas	já	protocolaram	os	projetos	na	FAMAI	e	os	
mesmos	encontram-se	em	fase	de	avaliação	e	apenas	1	unidade	cerâmica	ainda	não	apresentou	os	projetos	de	melhorias.
•	Atualmente	1	unidade	cerâmica	já	recuperou	a	mata	ciliar	do	rio	que	margeia	sua	propriedade.	Outras	6	unidades	estão	em	fase	inicial	
de	recuperação	da	mata	ciliar.
Durante	novas	vistorias	técnicas	realizadas	nas	unidades	cerâmicas,	com	fins	de	verif icação	do	cumprimento	do	TAC,	os	proprietários	
nos	informaram	que	a	substituição	dos	fornos	tipo	“corujinha”	pelos	fornos	tipo	túnel	automatizados,	trouxeram	as	seguintes	melhorias:
•	Redução	signif icativa	da	mão	de	obra,	devido	a	automação	do	processo	de	fabricação;
•	Aumento	signif icativo	da	produtividade;
•	Aumento	signif icativo	da	qualidade	dos	tijolos	fabricados	e	diminuição	de	peças	(tijolos)	com	defeitos;
•	Redução	do	consumo	de	serragem	durante	o	processo	de	queima;
Cabe	ressaltar	que	o	prazo	decorrido	da	assinatura	do	TAC	foi	de	aproximadamente	15	meses	e	que	os	representantes	das	indústrias	
cerâmicas	possuem	mais	9	meses	para	implantar	as	melhorias	acordadas	no	TAC.
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P19:	Quantifique	em	números	os	resultados	obtidos	com	o	projeto:	(Essa	questão	exige	ao	menos	um	resultado
quantificado.	Exemplo:	150	árvores	foram	plantadas;	10	kg	de	material	reciclado;	25	crianças	atendidas	pelo	programa
ambiental;	150	animais	beneficiados)
Resultado	1 3	palestras	foram	realizadas	com	a	comunidade	do

bairro	Itaipava	e	com	os	proprietários	das	indústrias
cerâmicas.

Resultado	2 15	Assinatura	de	TAC	–	Termo	de	Ajustamento	de
Conduta	com	todas	as	unidades	ceramistas	do
município	de	Itajaí.

Resultado	3 5	visitas	instrutivas	aos	proprietários	das	unidades
ceramistas,	informando	os	mesmos	sobre	as
melhorias	que	deveriam	ser	realizadas	e	verif icação
do	verif icação	do	TAC.

Resultado	4 6.053,00	m²	(seis	mil	e	cinquenta	e	três	metros
quadrados)	até	o	momento	já	foram	recuperados	de
área	de	mata	ciliar	(plantio	de	mudas,	isolamento	da
área,	etc)	dos	rios	e	ribeirões	que	atravessam	os
imóveis	onde	são	desenvolvidas	atividades
relacionadas	a	indústria	cerâmica.

Resultado	5 25.127,00	m²	(vinte	e	cinco	mil,	cento	e	vinte	e	sete
metros	quadrados)	de	área	de	mata	ciliar	com
previsão	de	recuperação	(plantio	de	mudas,
isolamento	da	área,	etc)	dos	rios	e	ribeirões	que
atravessam	os	imóveis	onde	são	desenvolvidas
atividades	relacionadas	a	indústria	cerâmica.

Resultado	6 13	sistemas	de	tanques	séptico	e	f iltro	anaeróbico
para	tratamento	dos	efluentes	gerados	na	indústria
cerâmica	foram	construídos	ou	estão	em	fase	de
construção.

Resultado	7 No	inicio	do	projeto	existiam	53	fornos	tipo	“corujinha”
que	emitiam	altos	índices	de	contaminação
atmosférica,	hoje	existem	aproximadamente	32	fornos
desse	tipo.	O	projeto	f inal	prevê	a	substituição	de
todos	os	53	fornos	tipo	“corujinha”	por
aproximadamente	15	fornos	do	tipo	túnel	ou	continuo,
automatizados,	com	queima	controlada	e	baixa
poluição	atmosférica.

Resultado	8 Houve	uma	queda	signif icativa	das	reclamações	por
parte	dos	moradores	do	bairro	Itaipava	em	relação	à
ocorrência	de	poluição	atmosférica.

Resultado	9 Os	proprietários	da	indústria	cerâmica	nos	informaram
que	obtiveram	aumento	da	produtividade,	e	aumento
da	qualidade	dos	tijolos	fabricados,	diminuição	de	mão
de	obra	e	redução	no	consumo	de	serragem	para
queima	dos	tijolos.

P20:	AUTORIZO	a	disponibilização	de	download	gratuito	do
arquivo	digital	do	projeto	inscrito	através	do	site	do	Prêmio
Expressão	de	Ecologia?

Sim

PÁGINA	3:	Apresentação	da	organização	participante:
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P21:	Faça	um	breve	histórico	da	organização	participante	e	suas	principais	práticas	de	gestão	ambiental	adotadas:	(máx.
4.000	caracteres)

A	Fundação	de	Meio	Ambiente	de	Itajaí-FAMAI,	foi	criada	pela	Lei	Complementar	nº04/1999	e	tem	como	função	executar	a	Política	
Municipal	de	Meio	Ambiente.	Sua	estrutura	organizacional	é	formada	pela	Superintendência,	Coordenação	Técnica,	Assessoria	Jurídica,	
Gerência	Administrativa	e	04	Diretorias:	de	Licenciamento	e	Fiscalização,	de	Proteção	Animal,	de	Educação	Ambiental	e	Unidades	de	
Conservação	e	de	Recursos	Naturais,	Resíduos	e	Projetos	Ambientais.	
Desde	o	seu	início,	a	FAMAI	desenvolve	junto	ao	poder	público	e	à	comunidade,	ações	referentes	à	gestão	ambiental	municipal,	por	meio	
de	projetos	próprios	ou	em	parceria	com	universidades,	ONGs,	Comitê	da	Bacia	Hidrográfica,	escolas	e	com	outros	órgãos	públicos	
municipais,	estaduais	e	federais.	Desde	2008	atua	como	órgão	licenciador	das	atividades	potencialmente	poluidoras,	passíveis	de	
licenciamento,	cuja	natureza	do	impacto	seja	de	âmbito	local.	
Com	um	quadro	técnico	interdisciplinar	efetivo	próprio	e	da	prefeitura,	servidores	comissionados	e	estagiários,	as	principais	atividades	
desenvolvidas	são:	licenciamento	e	f iscalização,	educação	ambiental,	proteção	animal,	gestão	de	recursos	naturais	e	de	resíduos	
sólidos.	
A	FAMAI	atua	também	como	órgão	de	assessoria	e	consultoria	ao	Poder	Executivo	e	Legislativo	Municipal	nas	questões	relativas	ao	
meio	ambiente.		Entre	as	práticas	de	gestão	ambiental	executadas	destacam-se	a	capacitação	de	servidores	próprios	e	de	outras	
instituições	públicas	e	privadas,	a	educação	ambiental	nas	escolas	e	comunidade,	o	licenciamento	e	f iscalização,	a	gestão	dos	resíduos	
sólidos	gerados	nas	suas	atividades	(redução,	reutilização,	segregação	e	destinação	ambientalmente	adequada)	e	orientação	a	
empresas,	escolas,	órgãos	públicos	e	comunidade	em	geral,	incluindo	a	disponibilidade	de	ecopontos	para	resíduos	perigosos	e	óleo	
vegetal.

P22:	Quais	foram	os	principais	beneficiários	das	ações
ambientais	de	sua	organização?

Comunidades	vizinhas, Organizações	governamentais,

Organizações	não	governamentais,

Organizações	comunitárias, Entidades	educacionais

P23:	Sua	organização	divulgou,	seja	em	meio	impresso	ou
internet,	suas	ações	ambientais	em	relatórios	ou	balanços?

Divulgou	em	2012

P24:	Em	relação	à	questão	anterior,	no	caso	de	a	divulgação	ter	sido	feita	via	internet,	favor	colar	o(s)	link(s)	de	acesso:
Link	1: http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/09/cera

micas-de-itajai-tem-dois-anos-para-cumprir-ajuste-de-
condutas-3892275.html

Link	2: http://w ww .clicrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,186,3892
584,20452

P25:	Possui	profissional(is)	encarregado(s)	de	segurança,
saúde	e	meio	ambiente?

Sim

P26:	Possui	procedimentos	para	redução,	reutilização	e
reciclagem	de	materiais?

Sim

P27:	Possui	um	plano	de	redução	das	emissões	de	carbono? Não

P28:	Por	quais	normas	a	organização	é	certificada? Nenhuma	certif icação

P29:	Faturamento	(R$)	anual	em	2012:	(favor	digitar	somente
o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P30:	Investimento	(R$)	em	ações	ambientais	em	2012:	(favor
digitar	somente	o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P31:	Investimento	(R$)	total	com	o	projeto	inscrito	no	21º
Prêmio	Expressão	de	Ecologia:	(favor	digitar	somente	o	valor
numérico,	ex.:	"25.868,52")

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

P32:	Investimento	(R$)	com	projetos	culturais	aprovados	pela
Lei	Rouanet	de	Incentivo	à	Cultura	em	2012:	(favor	digitar
somente	o	valor	numérico,	ex.:	"25.868,52")

Questionado	ignorou	es ta	pergunta

PÁGINA	4:	Perspectiva	financeira:
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P33:	AUTORIZO	a	divulgação	de	informações	financeiras	no
Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio	Expressão
de	Ecologia?

Não

P34:	AUTORIZO	a	divulgação	das	imagens	do	projeto	inscrito
no	Guia	de	Sustentabilidade	2014	e	no	site	do	Prêmio
Expressão	de	Ecologia?

Sim

P35:	Embora	não	seja	obrigatório,	você	pode	complementar
sua	inscrição	enviando	anexos	(documentos,	jornais,
revistas,	fôlderes,	relatórios	ambientais	ou	de
sustentabilidade,	CDs,	DVDs	ou	qualquer	material
institucional	sobre	o	projeto)	pelo	correio,	via	Sedex,	para	a
sede	da	Editora	Expressão	(Av.	Rio	Branco,	380	–	6º	andar	–
Centro	–	88.015-200	–	Florianópolis–SC)	até	o	dia	25	de
outubro	de	2013.	Você	enviará	anexos	para	complementar
sua	inscrição?

Não	enviarei	anexos.

PÁGINA	5:	Imagens	e	anexos	do	projeto	participante:
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