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Apesar desta realidade, a infraestru-

1 . APRESENTAÇÃO
O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, neste documento apreEstudo de Impacto Ambiental – EIA para a Reestruturação do Canal de
Acesso ao Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu, Contemplando a
Instalação e Contenção da Nova Bacia de Evolução1 e Reposicionamento do Molhe Norte, na Área do Porto Organizado. Ele foca, portanto, o projeto de reestruturação do sistema aquaviário do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, em Itajaí e Navegantes, Santa Catarina.

do Itajaí possui limitações ao acesso dos modernos navios mercantes3
que operam nos mais destacados
portos mundiais. Consequentemente, há uma crescente demanda por

3

Navio mercante: embarcação que desempenha
seja ela de transporte
prestação de serviços marí-

de maiores dimensões no Complexo.

Este Complexo Portuário esta instalado na região da foz do rio Itajaí-Açu,
tado de Santa Catarina. Na margem direita do rio, no Município de Itajaí,
tem-se a sede da Superintendência do Porto de Itajaí, que opera um dos
portos de maior movimentação de contêineres do Brasil (Figura 1). Na margem oposta, no Município de Navegantes, e situada em frente ao Porto de
Itajaí, tem-se instalado e operando desde o ano de 2008 o PORTONAVE
S/A – Terminais Portuários de Navegantes (Figura 2). Juntamente com estes modernos terminais tem-se ainda na região do baixo estuário2 uma série de outros terminais privados, de menor porte, o mais importante porto pesqueiro do Brasil, e o grande parque da indústria naval ali instalado.

8

1
Bacia de Evolução: área de manobras de um porto, onde os navios podem girar para atracar e desatracar com segurança, tendo suas dimensões e profundidades com o navio de projeto que frequenta aquela instalação portuária. Também conhecido como bacia de manobras.
2
Estuário: corpo de água costeiro, semi-fechado, que possui conexão livre com o mar aberto, onde se encontram água doce e água salgada, tais como desembocaduras de rios.

Estas importantes adequações no sistema aquaviário manterão o Complexo Portuário do Itajaí em condições de concorrência com os portos

Desta forma, as obras de adequação supracitadas foram analisadas no Estudo
de Impacto Ambiental – EIA
ciamento ambiental do empreendimento, Estudo este que é apresentado em
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

a não realização das obras poderá, em curto prazo, restringir o núme-

minais localizados no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, apresenta-se o projeto de reestruturação de seu canal de acesso. As obras do Projeto preveem a instalação de uma nova bacia de manobra de navios (bacia de
evolução) adentrando, em parte, no ambiente denominado Saco da Fazenda, em Itajaí. Esta área terá 265.1 metros de raio, e profundidade de
14 metros. O Projeto também prevê o reposicionamento do molhe norte
dos taludes4 do novo trecho, incluindo os da nova bacia de evolução.

4

Talude
limitam um maciço de terra, de rocha ou de terra e rocha. Podem ser naturais, casos das encos-

Figura 2. Porto de Itajaí, e ao fundo a Portonave. Fonte: Prefeitura de Itajaí, 2013.
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Estudo
2 . OBJETIVO DO
de Impacto Ambiental – EIA e sumarizado no presente RIMA,
EMPREENDIMENTO jaí-Açu para que este possa atender as novas demandas de op-eração internacional. Para tanto, serão necessárias adequações
na infraestrutura do sistema aquaviário, capacitando-o às no-
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3 . LOCALIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
O Complexo Portuário do rio Itajaí–Açu está situado no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, na região do baixo estuário,
e compreende as instalações portuárias do Porto de Itajaí, em Itajaí, e da PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de Navegantes, em
Navegantes (Figura 3). Também fazem parte do Complexo outros
terminais portuários privados, de menor porte, como o Terminal
S/A, e o Terminal Portuário de Itajaí S/A - TEPORTI. Estes se situam
a montante5 do Porto de Itajaí (Figura 5), com exceção do Terminal
6
.

Figura 3. Complexo Portuário do rio Itajaí–Açu: Portonave à esquerda e o Porto de
Itajaí à direita. Fonte: Prefeitura de Itajaí, 2013.

Decreto Federal de 16 de março de 2005 (Figura 5 e Figura 6).
Também faz parte do Porto Organizado de Itajaí, o canal de acesso ao Complexo Portuário (Figura 4) que é, atualmente, subdividido em canal de acesso externo e interno, e a bacia de evolução
(Figura 6). O canal de acesso externo possui uma extensão de 3,4
150 metros. A bacia de evolução, ou de manobras, tem um comprimento de cerca de 1.100 metros, e uma largura de 395 metros.

5
6

Figura 4 . Canal de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu. Foto: Marcello

Montante: é todo ponto referencial ou seção de rio que se situa antes de um ponto referencial qualquer de um curso de água.
Jusante

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

Inserido no Complexo Portuário do Itajaí encontra-se, sob responsabilidade da Superintendência do Porto de Itajaí, o Por-

11

12

Figura 5. Terminais Portuários localizados no Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, em Navegantes e Itajaí, Santa Catarina.
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Figura 6. Localização do sistema aquaviário do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, Santa Catarina.

4 . JUSTIFICATIVAS PARA
REALIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
De acordo com a Secretaria Especial de Portos – SEP, o setor portuário do
-

anualmente, cerca de 700 milhões de toneladas das mais diversas mercadorias, e responde por mais de 90% das exportações brasileiras.

O Porto de Itajaí, assim como os demais terminais portuários privados da
região da foz do rio Itajaí-Açu, em especial o PORTONAVE, integram atualxo Portuário do Itajaí é responsável pela maior parte das exportações da
nacional de movimentação de contêineres. Ele está entre os seis maiores
maiores do mundo (Figura 7).

No entanto, a disponibilidade de infraestrutura portuária é um dos maiores
empecilhos ao desenvolvimento do país, impedindo o crescimento econôdos portos brasileiros não suportará a demanda que vem evoluindo a cada
ano. O Complexo Portuário do Itajaí encontra-se inserido neste contexto de
14

modernização de sua infraestrutura sob pena de estagnação.

Figura 7. Porto de Itajaí em operação: movimentação de contêineres. Fonte: Prefeitura de Itajaí, 2013.
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O fator limitante para que o Complexo Portuário do Itajaí receba navios de
grande porte é a disponibilidade de uma bacia de evolução que permita aos
navios realizar o giro de 180 graus requerido para saída do porto. Considerando que o Complexo vem operando no limite de comprimento (aproximadamente 300 metros) desde outubro de 2012, é de se esperar que as operações, em breve, sofram desaceleração, caso não haja uma intervenção.

Para evitar que este cenário se estabeleça como realidade, foram previstas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí (PDZ, 2010) ações de modernização do Complexo Portuário do Itajaí. Para a reestruturação do canal de acesso o Plano recomendou:

(1) dragagem7 de aprofundamento e derrocagem8

modernização do Complexo Portuário do Itajaí, a Autoridade Portuária

Pedro, em Navegantes.
No entanto, dado ao amadurecimento do projeto, ao resultado de revolvidas, e aos altos valores requeridos para as desapropriações e obras
necessárias, assim como o nível de interferência no meio ambiente e nas
implantação da bacia de evolução: o SACO DA FAZENDA.
Localizado na área do Porto Organizado de Itajaí e sob jurisdição da Su-

de 16 de março de 2005, o Saco da Fazenda é um ambiente criado no
9

(2)
(3) a instalação da nova bacia de evolução para embarcações de maiores

7

Dragagem
Derrocagem:
9
Meandro: curva ou desvios em um curso d’água produzida pela oscilação de uma corrente de
8

ao empreendimento analisado pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA e

.
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Complementarmente, a Superintendência assumiu a responsabilidade de viabilizar espaços e ações capazes para ampliar a “mentali-

mente o risco de alagamento e enchentes em áreas urbanas de Itajaí.

e estruturas nela estabelecidas, como a escola de vela da Associação
de importantes áreas naturais do Saco da Fazenda, especialmente
as áreas de manguezal10 e marisma11 do delta12 do ribeirão Schneider.

cia das obras de reestruturação do canal de acesso e da implantação
da nova bacia de evolução do Complexo Portuário, para os municípios

cio e serviços, assim como na geração de empregos diretos e indiretos.

10

Manguezal: ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho,
que se desenvolve em planícies de maré protegidas, com pouca declividade, associados a
costas de baixa energia ou a áreas estuarinas, lagunares, baías e enseadas. São áreas de
sedimentos lamosos não consolidados, rico em matéria orgânica e nutriente, hipersalino,
11

Marisma: ambientes úmidos, frequentemente inundados, com grande estresse de salinidade e temperatura, sendo usualmente hipersalinos, a vegetação que domina é composta de angiospermas herbáceas adaptadas a essas variações.
12
Delta
como em lagos, lagunas, mar, oceano ou outro rio.

Da mesma forma, o aumento da arrecadação municipal, tanto de Itajaí
como de Navegantes, alavancará obras e ações relacionadas ao bem estar
social da população destes municípios. E, no que se refere ao efeito das
obras sobre o comércio exterior, esta modernização da infraestrutura do
Complexo Portuário do Itajaí mostra-se estratégica para Santa Catarina,
como um dos maiores portos de movimentação de contêineres do Brasil.

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

A Superintendência do Porto de Itajaí apresentou uma série de asplantação da bacia de evolução. Primeiramente, o Saco da Fazenda
é um recorte natural do leito do rio, onde a implantação da bacia de
evolução poderá ser facilmente acomodada. As obras ocorrerão em
cessidade de obras de intervenção em terreno seco. Segundo, não
priações que elevariam em muito o custo da obra, sem aqui considerar os impactos à propriedade de terceiros. Finalmente, a intervenção
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4.1 . Justificativa Legal
para Realização do
Empreendimento

tal, e deve esclarecer todos os elementos da proposta em estudo, de
modo que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais in-

A análise de todo e qualquer empreendimento que possa provocar impactos
diretor ou indiretos sobre o meio ambiente, no processo de licenciamento
ambiental, representa um procedimento previsto na legislação brasileira. A
nal do Meio Ambiente, previsto no Art. 10, da Lei Federal Nº 6.938/81:
“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funciona-

-

ciamento ambiental, porém é um mecanismo de grande importância para
bem sujeito a intervenção.

um exame mais profundo de determinadas questões expostas no EIA pelo

Sua regulamentação é dada pela Resolução N° 09/87 – CONAMA – Conselho
Tal procedimento, parte indispensável do processo de licenciamento amambientais. Portanto, a elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental
-

ta) ou mais cidadãos.
No âmbito estadual, a Resolução CONSEMA N° 013/2013 aprova a Listagem

-
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NAMA Nº 001/86.

Ambiental passíveis de licenciamento ambiental pela Fundação do Meio
Ambiente – FATMA, e a indicação do competente estudo ambiental para

vel à comunidade interessada. Deste modo, é o documento que apresen-

por ora analisado se enquadra como de grande porte, exigindo a realização
do Estudo de Impacto Ambiental.

5 . ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO
Para o desenvolvimento dos estudos ambientais, com
cional das obras de reestruturação do Complexo Por-

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

legais, em nível federal, estadual e municipal que impliquem ou subsidiem a correta avaliação ambiental
do empreendimento. Esta análise está apresentada
de forma detalhada no Estudo de Impacto Ambiental.
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6 . PLANOS E
PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS

Os estudos ambientais realizados, e resumidos no RIMA,
apresentam a contextualização regional do Complexo Portuário
do Itajaí em relação aos Planos e Programas Governamentais
que incidem sobre os Municípios de Itajaí e Navegantes (SC), em
execução ou em fase de planejamento ou estruturação, e que
Atenção especial é dada àqueles que têm relação direta com as
obras de reestruturação do canal de acesso ao Complexo Portuário
do Itajaí, evidenciando assim sua relação direta e estratégica com
as obras de modernização e adequação do sistema aquaviário do
Itajaí-Açu, e a potencialização dos corredores de exportação dos
produtos catarinenses e das regiões sul e sudeste. Não menos
importante, o uso destes corredores também para importação.
Desta forma, estes Planos e Programas demonstram a vocação
da região do litoral centro-norte catarinense para a operação
federal,
estadual e municipal.

20

ESTADUAL
FEDERAL

• Programa Pacto por Santa Catarina
• Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE
• Ferrovia Litorânea
• Ferrovia do Frango (Leste-Oeste) / Ferrovia da Integração
• Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro – GERCO/SC
• Planos de Gestão da Zona Costeira – PGZC

• Programa Nacional de Dragagem – PND
• Porto Sem Papel – PSP
• Acordo de Cooperação Técnica – PST
• Agenda Ambiental Portuária
• Programa Porto 24h
• Programa Nacional de Capacitação Ambiental Portuária – PNCAP
• Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM
• Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC
• Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH

MUNICIPAL
• Plano Diretor de Itajaí / Plano Diretor de Navegantes
• Projeto Via Expressa Portuária - Itajaí / Navegantes
• Projeto Orla
• Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto de Itajaí
• Projeto Borda d’Água - Itajaí
• Parque Municipal do Atalaia
• Área de Proteção Ambiental do Saco da Fazenda
• Duplicação da BR-470
• Plano Municipal de Saneamento Básico - Navegantes
• Plano Municipal de Mobilidade Urbana - Navegantes

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
• Secretaria Especial de Portos – SEP
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7 . CARACTERIZAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO

Tabela 1. Larguras atuais e projetadas dos trechos do canal de acesso e bacia de
evolução a serem readequados.

Trecho do Acesso Aquaviário

Largura Atual

Largura Projetada

Canal Externo

160 m

190 m

Entre Molhes

135 m

219 m

Canal Interno

165m

170 m a 200 m

Bacia de Manobra do Saco da Fazenda

165 m

530 m

7.1 . Informações Gerais
do Projeto
O projeto básico do empreendimento analisado pelo Estudo de Impacterizado pelas seguintes intervenções a serem realizadas (Figura 10):

• Adequação e Modernização do Sistema de Balizamento e

Na Tabela 1 são apresentadas as larguras atuais e as larguras projetadas dos trechos do canal de acesso e bacia de evolução a serem read-

do rio Itajaí-Açu.
22
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Figura 10. Localização do projeto de reestruturação para a modernização do sistema aquaviário do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu.

7.2 . Instalação e Contenção
da Nova Bacia de Evolução

O novo projeto para o sistema aquaviário analisado pelo Estudo de Impacto
Ambiental - EIA contempla a implantação de uma nova Bacia de Evolução
adentrando, em parte, o ambiente denominado Saco da Fazenda, em Itajaí. Ela contará com um raio de 265,1 metros, com profundidade de 14
15

O QUE É BACIA DE EVOLUÇÃO?
BACIA DE EVOLUÇÃO corresponde à área de manobras de um porto, onde os
navios podem girar para atracar e desatracar com segurança, geralmente localizada frontalmente ao cais13 de atracação. Tem as dimensões e profundidades
adequadas aos navios que frequentam aquela instalação portuária. A bacia
de evolução normalmente é sinalizada por boias que indicam seus limites.
O QUE É ESTRUTURA DE CONTENÇÃO?
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO correspondem as obras de proteção realizadas
Assim, estas estruturas mantém o curso d’água nos limites de uso desejados,
de portos e ancoradouros, onde sustentam o talude e absorvem as cargas
ao leito, impedindo o deslizamento das margens, a ação erosiva
14
.
13

O cais
praia de um porto ou às margens de um rio ou canal, usada para amarração ou para carga e
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localizado no Saco da Fazenda.

A
estrutura
de
proteção e conProjeto será a estrutura de estaca
prancha
metálica
(Figura 11). Esta tecnologia será empregada na proteção do
talude da Bacia de
Evolução, na região
interno localizado no
lizada: estaca-prancha. Fonte: Google Imagens, 2013.
Saco da Fazenda.

14

solo, e que ocupa os seus poros e as fendas de rochas.
15
Guia corrente

-

A obra de reposicionamento do Molhe Norte consiste no alargamento do canal de acesso ao Complexo Portuário, dos atuais 135 metros para 219 metros. Para isto, será necessário o
deslocamento do molhe, localizado na barra do rio Itajaí-Açu,
para uma distância de aproximadamente 200 metros em diparcial dos molhes transversais, e o remanejamento da extremidade em direção norte, conforme mostra a Figura 10.

7.4. Dragagem para
Reestruturação do Novo Canal
de Acesso e da Nova Bacia de
Evolução
Além da largura é necessário o aprofundamento das novas áreas, de modo a
possibilitar a manobra e a navegação segura de navios de maior porte. Esta
de reestruturação.

profundidade de 14 m, é de cerca de 4.067.414,00 m³, e os trechos a serem
dragados são mostrados na Figura 12.

7.5. Áreas de Despejo do
Material Dragado
região da desembocadura do rio Itajaí-Açu (Figura 13). São elas:
• Área de Despejo Norte
• Área de Despejo Sul – Brava, localizada no litoral de Itajaí.
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7.3. Reposicionamento
do Molhe

25
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Figura 12. Trechos a serem dragados para o projeto de readequação da bacia de evolução e reestruturação do canal de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí.
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7.6 . Adequação
e Modernização do
Sistema de Balizamento e
Sinalização Náutica

7.7. Metodologia Construtiva
do Empreendimento
-

As obras de reestruturação do canal de acesso ao Complexo Portuário do
rio Itajaí-Açu, que contempla a instalação e contenção da nova bacia de
evolução e reposicionamento do Molhe Norte, serão divididas em três

análise e aprovação pela Marinha do Brasil.
A Figura 14 mostra o projeto da estrutura dos faroletes de bombordo e boreste do canal, a serem instalados na margem de Navegantes e de Itajaí,
construídos sob 4 pilares de concreto armado.

1)

Reposicionamento do Molhe Norte:

•Realocação da guia corrente de Navegantes (Saco de São Pedro).

2)

Execução/Contenção da Bacia de Evolução, formado por:

• Remoção do guia corrente de Itajaí.

3)

Figura 14. Vista lateral e vista frontal dos faroletes vermelho que serão instalados em
Navegantes, e dos faroletes verdes que serão instalados em Itajaí.
28

Dragagem de readequação do novo canal de navegação:

• Dragagem de readequação ao longo do novo canal interno.

O canteiro de obras será instalado no início do Molhe
Norte, na margem esquerda do rio, em Navegantes
(Figura 15). Este canteiro terá duas componentes,
sendo uma componente para o canteiro de estoque de

7.9. Mão de Obra Prevista
Estão previstos um total de 153 colaboradores para realização das obras.

16

O canteiro de obras
operações de apoio e execução das obras de instalação do empreendimento.

7.10. Acessos e Rotas
to da BR-101 com BR-470, seguindo-se por esta até a Via Portuária de NavegAnibal Gaya até a Avenida Conselheiro João Gaya, seguindo-se até a Avenida
Prefeito Cirino Adolfo Cabral (Beira Mar) em direção ao canteiro de obras. A
creto e o bota-fora onde deverão ser encaminhados os resíduos da construção
civil e terra a ser escavada, estão representados na Figura 15 e na Figura 16.

7.11. Cronograma
Físico-Financeiro
O tempo total para a execução das obras será de 18 meses, e o valor de in-
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7.8 . Canteiro de Obras16 e
Infraestrutura de Apoio

29

30

Figura 15. Localização do canteiro de obras, em Navegantes, Santa Catarina.
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8. ALTERNATIVAS
LOCACIONAIS
8.1. Alternativa Locacional
para a Instalação da Nova
Bacia de Evolução

17

Estudo de manobrabilidade: estudo para se avaliar a estabilidade direcional da embarcação, ou seja, estudar sua capacidade de manter o rumo durante a navegação além de medir
sua capacidade de realizar uma curva de giro.
18

Na Tabela 2 estão sumarizadas as principais vantagens e desvantagens das cinco propostas locacionais para a nova bado de manobrabilidade17 realizado pela empresa ARCADIS.
-

bacia de evolução foi elaborado, pela empresa holandesa Arcadis, o
estudo “Determinação do layout mais adequado da nova bacia de

is a de melhor viabilidade técnica foi a ALTERNATI
VA 5
va, citam-se os seguintes aspectos do empreendimento:

(quatro) propostas iniciais (Proposta 1, 2, 3 e 4 ilustradas na Figura 24).
1)
das (530 m), atendendo o requerido para as manobras do navio
18

localizada parcialmente no SACO DA FAZENDA
Proposta 5, a bacia de evolução adentra em parte no ambiente Saco da Fazenda, resultando em maior diâmetros operacional, e consequentemente,
maior segurança para as manobras realizadas pelos navios (Figura 17).
AR
CADIS gerou um estudo adicional, considerando os mesmos as-

2) Não causa nenhuma interferência em áreas potencialmente
adequadas para futuras expansões do Porto de Itajaí e da POR3)
4) Pouca interferência em empreendimentos industriais e
5) Encontra-se distante das áreas dos cais de atracação do Porto
de Itajaí e da PORTONAVE, não impondo risco aos navios atraca6) Não há necessidade de corte da margem do rio e, consequen7)
8)
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empresa holandesa Arcadis.
Propostas da
Nova Bacia de
Evolução

Proposta 2

1- Situada perto dos berços, não havendo necessidade de navegação em ré a grandes
1- Pouco espaço para manobras dos navios (435m de diâmetro);
distâncias;
2- Não possui distância segura para navios que possam estar atracados nos berços 01 da
2- Possível executar a manobra dos navios na maioria das situações meteorológicas.
PORTONAVE e da APM - Porto de Itajaí.
3- Impossibilidade de expansão de ambos os terminais, no sentido jusante do rio.
4- Impossibilidade de aumento futuro do diâmetro da bacia sem implicar em grandes
prejuízos.
5- Haverá intervenção em terra, com necessidade de desapropriações e de readequação do
ponto de travessia entre Itajaí e Navegantes.
1- Sem necessidade de navegar a ré;
1- Localizado em uma região mais estreita do rio Itajaí-Açu;
2- Possibilidade de dedicar a área para manobra de navios de maior porte (bacia 2- O padrão de descarga (corrente de vazão) do rio nesse local, desfavorável para as
com 450m de diâmetro).
manobras de navios – corrente mais forte;
3- Excede o limite aceitável dos critérios de manobrabilidade em muitas das condições
3- Possibilidade de aumento do diâmetro da bacia em momento futuro.
simuladas;
4- Pouco espaço para manobra dos rebocadores, que devem operar ao lado dos navios,
quando das manobras.
5- Impossibilidade de expansão da PORTONAVE em direção a montante do rio.

1- Situada perto dos berços de ambos os Portos, sem necessidade de navegação à ré;
2- Possibilidade de manobras durante a maioria das condições meteorológicas;
Proposta 3

3- A corrente de vazão do rio define o sentido do giro.

1- Giro de boreste possível em todas as condições testadas;
2- Uma manobra única padrão;
Proposta 4

Proposta 5

Desvantagens

6- Haverá intervenção em terra.
1- Pequena distância de segurança nas manobras para possíveis navios atracados nos
berços 01 da PORTONAVE e APM – Porto de Itajaí;
2- Pouco espaço para a manobra dos rebocadores.
3- Impossibilidade de expansão da PORTONAVE em direção a montante do rio.
4- Impossibilidade de aumento futuro do diâmetro da bacia sem implicar em prejuízos
diversos.
5- Haverá intervenção em terra, com necessidade de desapropriações e de readequação o
ponto de travessia entre Itajaí e Navegantes.
1- Longa distância para navegação à ré até os berços mais distantes dos terminais.
2- Haverá intervenção em terra, com necessidade de desapropriações de centenas de
residências, com grandes impactos no bairro São Pedro e Centro, de Navegantes.

3- A possibilidade de expansão dos terminais portuários não será afetada.
4- Possibilidade de manobra de navios de maior tamanho (bacia com 465m de
diâmetro).
5- Possibilidade de aumento do diâmetro da bacia em momento futuro.
1- Permite manobras com segurança em condições hidrodinâmicas bastante intensas
e condições meteorológicas adversas;
2- Na chegada, há uma distância suficiente para parar os navios em tempo, antes de
efetuar o giro na bacia de evolução;
3- O alargamento e aprofundamento do canal resultam em um melhor escoamento de
água doce para descargas de alta vazão, o que resulta em uma pequena redução dos 1- Longa distância para navegação à ré até os berços mais distantes dos terminais.
níveis de água a montante, enquanto que na foz do rio os níveis de água são pouco
afetados. Para a descarga fluvial média (250 m3 /s), o novo layout da bacia não tem
impacto considerável nos níveis de água.
4- Somente haverá intervenções em água, sendo desnecessária a intervenção em terra.
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Proposta 1

Vantagens
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Figura 17. Propostas locacionais da nova bacia de evolução do canal de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu.

Layout: plano, esquema, arranjo de instalações de um projeto.
20
Espigão: estrutura de proteção costeira
construída de bloco de rochas, concreto
ou madeira, geralmente perpendicular
erosão praial.

PROPOSTA 05)
foram realizados estudos de modelagem hidrodinâmica, mor-

ações em comum:
20

(gornes) existentes adjacentes ao molhe norte (Navegantes), sendo que este molhe será reposicionado para que o canal de acesso

• Na margem interna do Saco da Fazenda, será reestruturado o espigão mais interno de 230 metros existente para que o mesmo per-

• O guia corrente situado na margem direita, que divide o Saco
da Fazenda do rio Itajaí-Açu, será removido para a implantação da

• O guia corrente situado na margem esquerda do rio Itajaí, à jusante da PORTONAVE, será realocado aproximadamente 30 metros

• O canal de acesso e a bacia de evolução terão profundidade de
14 metros, sendo o canal de acesso alargado em toda sua extensão,
conforme medidas apresentadas na caracterização do empreendimento.
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19

8.2. Alternativa de Layout19
para a Implantação da
Alternativa 05
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layouts para a instalação da nova bacia de evolução.

8.3.
Alternativas Locacionais para as Áreas de Despejo
dos Sedimentos a serem Dragados
tos dragados (bota-fora) encontram-se no litoral dos municípios
de Navegantes e Itajaí (Figura 19), em áreas devidamente autorizadas pela Capitania dos Portos de Santa Catarina, e licenciadas
pela Fundação de Meio Ambiente – FATMA. São elas:
•

•

Área de Despejo Navegantes
Área de Despejo Praia Brava.

•
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biental analisou uma nova área para despejo do material dragado, sendo esta:

.

dragados (bota-fora).
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9. ÁREAS DE INFLUÊNCIA
um dos requisitos legais para avaliação de impactos ambientais (Resolução
-

9.2. Área de Influência
Direta – AID
A

tes do empreendimento, durante suas fases de implantação e operação. Estas áreas normalmente assumem tamanhos diferenciados, dependendo do

dimensões: Área Diretamente Afetada (ADA),
(AID) e
deste Estudo de Impacto Ambiental, com níveis de abordagem diferenciados, são apresentadas nos itens a seguir.

9.1. Área Diretamente
Afetada – ADA
A Área Diretamente Afetada – ADA

38

Complexo Portuário do estuário do rio Itajaí-Açu. Portanto, a ADA do empreendimento compreende o trecho do canal de acesso onde haverá intervenções de dragagem, a área onde será instalada a nova bacia de evolução
e o local onde deverá ser realocado o molhe norte. Além disso, os locais da
área marinha costeira onde deverá ocorrer o descarte dos sedimentos dragados (bota-fora) também compreendem a área de intervenção (Figura 20).

gicos sofrem os impactos de maneira primária, tendo assim alguma caracte-

ção e operação do empreendimento, a AID compreende toda a região do
baixo estuário do rio Itajaí-Açu, situada a montante e jusante da área de
intervenção, assim como a área costeira adjacente à desembocadura do rio
e as praias da orla central de Navegantes, em Navegantes, assim como as
praias de Atalaia e Cabeçudas, em Itajaí.

compreende os municípios de Itajaí e Navegantes (Figura 20). Estes munite, com os empregos indiretos resultantes do aumento da movimentação de
ção de cargas, na área dos dois municípios, em decorrência do aumento da

9.3. Área de Influência
Indireta – AII
A

é a região onde os impac-

modo geral, com menor intensidade quando comparados à

(Figura 20). Em relação ao meio socioeconômico, os principais

Santa Catarina.

evolução do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu.
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indireta foram à arrecadação tributária, geração de empregos indiretos, e oferta de serviços portuários. Desta forma,
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10. DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL21

10.1.1. Caracterização
Climática e Meteorológica

tos do
,
e socioeconômico
causadas pela instalação e operação do empreendimento, e desta forma

A região do Baixo e Médio Itajaí-Açu possui, de forma geral, uniformidade
térmica, com maiores temperaturas no verão, e menores no inverno. As chuvas mais intensas ocorrem, geralmente, durante o verão e as menos intensas, durante o inverno. Esta região sofreu com dois eventos de precipitação
extrema, registrados em 2008 e 2011, causando enchentes e deslizamentos.

-

10.1.2. Caracterização Geológica

envolveram diretamente no levantamento e processamento dos dados,
oferecendo informações e subsídios técnicos de qualidade para entendimento e avaliação do projeto de readequação. Outras equipes também

grandes grupos: Bacias do Iguaçu, Bacias do Uruguai e Bacias do Sudeste.
A região centro-norte catarinense é composta basicamente por três bacias

10.1. Diagnóstico do Meio
Físico

Rio Itajaí-Açu, as rochas associadas à Bacia do Paraná ocupam grade parte
desta bacia.

22

No

40

21

-

: é a caracterização da qualidade ambiental atual da área de abrangência do Estudo de Impacto Ambiental.

22

, conforme apresentado na Figura 21. O Município de Itajaí é

Unidades litológicas:

-
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10.1.4. Caracterização
dos Recursos Hídricos

10.1.3. Caracterização
da Geomorfologia Costeira
cia direta do empreendimento, nas praias arenosas situadas na região
do entorno da desembocadura do rio Itajaí-Açu. Assim, foram caracterizadas as praias de Navegantes, e do Atalaia e Cabeçudas, situadas nos

Santa Catarina, abrangendo 47 municípios (Figura 22). Compreende ainda
²

nacional.
De forma geral, os estudos demonstraram que nas praias analisadas,
largura ou volume.

-

As praias de Navegantes e Atalaia podem ser caracterizadas, quanto

como uma praia em estágio morfodinâmico intermediário, com sedi23
24
vas
.
23

42

: são praias com grande declividade, com predominância de sedimentos
grosseiros, e com incidência de ondas sobre a face da praia.
24
: são praias com pouca declividade e com uma extensa região de quebramento de ondas, onde a energia das ondas vão se dissipando até a face da praia, predomi-

Seus formadores são os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul que, quando se
encontram no Município de Rio do Sul, passam a se chamar rio Itajaí-Açu. A
bacia do rio Itajaí-Açu é integrada por sete sub-bacias, sendo elas: Itajaí do
-Mirim (Figura 23).
O estuário do rio Itajaí-Açu possui três regiões diferenciadas de acordo com
(1) região do alto estuário, onde não há presença de água marinha, observando-se apenas os
(2) região do médio estuário, onde ocorre a interação de
(3) região do baixo estuário, onde predominam os processos oceânicos (Figura 24).
Este estuário apresenta grande importância econômica regional, pois nele
está localizado o Porto Organizado de Itajaí, sendo este a principal via de
de Itajaí, o Terminal Portuário de Navegantes S/A – PORTONAVE, talvez o
mais moderno terminal portuário privado do país, além de diversos termite, um grande número de indústrias pesqueiras está instalado ao longo de
ambas as margens do rio, sendo a região de maior desembarque pesqueiro
do Brasil.

Catarina.
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10.1.5. Caracterização
Granulométrica e Química dos
Sedimentos
Para a caracterização dos sedimentos foram realizadas 25 (vinte e cinco)
çu, na área marinha adjacente e no Saco da Fazenda (Figura 27). As coletas
(treze) pontos amostrais ao longo do rio Itajaí-Açu, em 1 (uma) estação no
Saco da Fazenda e em 06 (seis) estações na área marinha adjacente, sendo
26

em 10 (dez) pontos localizados na área designada como diretamente afeta27

(Figura 25 - B e C), sendo que as coletas nas estações amostrais do Saco
da Fazenda foram realizadas em 05 (cinco) estações, sendo empregado o
método de testemunhagem28

Figura 24. O estuário do rio Itajaí-Açu, e suas subdivisões em baixo, médio e alto
estuário, segundo o esquema proposto por Dionne (SCHETTINI, 2002)25.
25

SCHETTINI, C.A.F.
Hidr., 7(1):123-142.
26
Draga
de rios, lagos e mar.
27
Amostrador “Trado Caneco”

-
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28

Testemunho
mento tubular para a amostragem.

-

A
jaí-Açu, associados à alta dinâmica espaço-temporal deste ambiente, a qualidade
Complexo Portuário do Itajaí e a área do Saco da Fazenda é um ambiente pouco

coluna sedimentar.

-
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-

Em relação aos resultados para os parâmetros químicos, considerando
os metais pesados29 , parâmetros orgânicos30 e HPA’s31, foi observado, de
maneira geral, que todos os parâmetros avaliados apresentaram concentrações inferiores aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA No
454/201232.
29

Metais pesados determinados: Arsênio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Mercúrio,
Níquel e Zinco.
30
Parâmetros orgânicos determinados
trogênio Total.
31
HPA’s
uma categoria de compostos químicos que possuem elevada toxicidade para os organismos e ao homem, mesmo em doses muito reduzidas.
32
Resolução CONAMA N° 454/2012: estabelece diretrizes para o gerenciamento do
material a ser dragado.

ciais e testemunhos no Saco da Fazenda.
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10.1.7. Caracterização
Oceanográfica

10.1.6. Caracterização
da Qualidade de Água

O estuário do rio Itajaí-Açu está localizado no litoral centro-norte de Sane análises de água realizadas em 13 estações amostrais distribuídas
ao longo do estuário do baixo rio Itajaí-Açu, no Saco da Fazenda,
e na área marinha adjacente à desembocadura do rio Itajaí-Açu.
complexo sistema estuarino, sendo a porta de entrada do rio para a navegaência direta do empreendimento se manteve dentro dos padrões
estabelecidos pela Resolução CONAMA No 357/200533 , em relação à maioria dos parâmetros. As desconformidades observadas
parecem ter sido decorrentes de eventos pontuais, já que não se

aspecto meandriforme, com grande aporte sedimentar em escalas diferenciadas sazonalmente.

o litoral de Santa Catarina, apresentando uma descarga média de 318 ± 394
m3/s (SCHETTINI & CARVALHO, 199834
et al. (2003)35, trata-se
com vazão bastante variável, com pobre padrão sazonal e interanual.

10.1.8. Modelagem Ambiental36
Foram realizados três estudos de modelagens ambientais para
lução do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, sendo elas:
•
33

Resolução CONAMA N° 357/2005

-

•

34

46

SCHETTINI & CARVALHO. 1998. Suspended Sediment Balance in the Estuary of Itajai-Açu
River During a Low-Discharge Period. Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 70, p.
325-334.
35
SCHETTINI et al.
ao largo do estuário do Rio Itajaí-Açu. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO. 9., Recife, 2003. Anais... Recife: ABEQUA, CDROM.

36

Modelagem da Intrusão Salina.

Modelagem Ambiental

pelo homem ao alterar o meio ambiente.

cia da implantação da nova bacia de evolução do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, prevista para ser implantada, parcialmente, no
Saco da Fazenda, na hidrodinâmica e, também, nos processos mor-

nova bacia de evolução e do reposicionamento do molhe norte do
do Saco da Fazenda no padrão de correntes. Também, se avaliou as

Foram também desenvolvidos pela empresa Acquadinâmica, parhidráulica das obras de dragagem na região do canal do rio Itajaí-Acipitação. As obras de construção de uma nova bacia de evolução,
estuário do rio Itajaí-Açu, assim como também, na ampliação da seção da desembocadura deste rio com o afastamento do molhe norte,

obras.
do baixo estuário e na desembocadura. A maior área de escoamento
padrão de refração e difração de ondas em águas rasas, e na propagação de ondas e sua incidência dentro do estuário e nas praias
da hidrovia na hidrodinâmica do rio Itajaí-Açu e na inundação prove-

evolução nos padrões de intrusão salina no estuário e no interior do
Saco da Fazenda.
As modelagens ambientais realizadas demonstraram, de maneira
geral, que as alterações dos padrões nos processos hidrodinâmicos
truturais do sistema aquaviário, principalmente o reposicionamento

pode-se concluir que as obras de dragagem de aprofundamento para
o estabelecimento da hidrovia e do canal de acesso ao Porto de Itajaí
çu e minizaram os efeitos de enchente na planície de inundação e
cidade de Itajaí, podendo-se comprovar que a manutenção da dragagem, assim como também, a de reestruturação do sistema aquaviário, favorecerá a minimização de processos de enchente futuras na
cidade de Itajaí.

estas alterações exercerão menor proteção à entrada de ondas no
possibilitando também uma maior penetração de massas de águas
salinas para dentro do estuário.

Estes estudos de modelagem estão apresentados de forma detalhada no Estudo de Impacto Ambiental.
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Já o estudo de modelagem de intrusão salina buscou caracterizar os
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10.1.9. Caracterização dos Níveis
de Pressão Sonora
Para a avaliação da pressão sonora, o nível de critério de avaliação37 (NCA)
zoneamento dos municípios de Itajaí e Navegantes, sendo eles os NCAs

Os resultados demonstram que, de forma geral, na maioria dos pontos
avaliados as intensidades sonoras foram superiores ao NCA estabelecido
pela NBR 10151 (2000), conforme ilustrado na Figura 28 e Figura 29. Estes
culos, já que estes são a principal fonte de ruídos urbanos, sendo responsáveis por cerca de 80% das perturbações sonoras.

Figura 29. Níveis
de pressão sonora equivalente
em relação ao
NCA para “Área
Mista predominantemente resi-

A elaboração de cartas de níveis de pressão sonora, por meio de interpoNelas os maiores níveis encontram-se no Município de Itajaí, em locais que
com maior tráfego de veículos.

Figura
28.
Níveis
de
pressão sonora equivalente
em
relação
ao NCA para
“Área Mista,
com vocação
comercial
e
administrati48
37

Nível de Critério de Avaliação – NCA: nível de aceitabilidade de ruído estabelecido pela
Norma Brasileira Registrada (NBR) 10.151.

Figura 30. Carta de níveis de pressão sonora equivalente no período diurno e noturno, na área de
entorno do empreendimento nos municípios de Itajaí e Navegantes.

10.1.10. Caracterização dos
Ruídos Subaquáticos

Já nas áreas indicadas como bota-fora da obra para a disposição dos sete constantes, com o predomínio de emissões de baixas frequências, com

te demonstrou que o estuário é um local com grande intensidade de ruídos

a poluição sonora mais intensa.
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às estruturas portuárias. Na região da desembocadura do rio, os valores
res intensidades sonoras encontra-se na região interna do estuário, dimi-

região nas áreas de bota-fora.
na região da foz do rio Itajaí-Açu.
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10.2. Diagnóstico do Meio
Biótico
foram realizadas caracterizações de vege-

10.2.1. Caracterização Vegetação
Halófita38 e Psamófila39
Para a caracterização da vegetação no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, a
-

Figura 33. Hibiscus pernambucensis (Hibisco-do-mangue) e Schinus terebinthifolius
(Aroeira-mansa) colonizando molhes (também conhecidos como gornes, em Navegantes) do rio Itajaí-Açu.

extremo sul da praia de Navegantes.
Na primeira parcela observou-se o domínio das espécies Hibiscus pernambucensis (Hibisco-do-mangue) e Schinus terebinthifolius (Aroeira-mansa)
áreas de transição entre ambientes alagados e ecossistemas terrestres.
gura 34) e marisma (Figura 35), especialmente na área compreendida pelo
delta do ribeirão Schneider.

50

38
39

: planta que vive somente em substratos salinos.
: planta que vive somente em substratos arenosos.

Figura 34. Bosque de mangue no Saco da Fazenda, na região do delta do ribeirão
Schneider.

.

41

Figura 35. Vegetação herbácea (

) associada aos bosques de mangue.

Na terceira parcela, perto do Molhe Norte, em um segmento de aproximadamente 400 metros de extensão, foi observado um sistema de dunas embrionárias40
deste ambiente (Figura 37).

40

Dunas embrionárias
compostas por vegetação resistentes ao sal e às subidas do nível do mar.
41
Ruderais
persão, e crescem em geral, em ambientes urbanos

-
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A vegetação do baixo estuário do rio Itajaí-Açu apresenta adensamen-
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10.2.2. Caracterização
Fitossociológica42

A cobertura vegetal da área de estudo está inserida nos limites da Re-

margem esquerda do rio Itajaí-Açu. Nota-se que a vegetação foi fortemente antropizada no passado, por esta apresentar indivíduos pioneiprincipalmente isolados de forma esparsa, e indivíduos secundários
casnesta região (Figura 37).

Figura 37. Árvore isolada de aroeira (Schinus terebinthifolius), com espéTerminalia catappa) à frente.

10.2.3. Caracterização da
Avifauna43

-

42

52

Fitossociologia
comunidades vegetais naturais.
43
Avifauna: conjunto das espécies de aves encontradas em uma determinada área.

a 25 espécies, 22 gêneros e 11 famílias, na região da foz do
rio Itajaí-Açu e praias adjacentes. As aves residentes representaram 92% das espécies registradas, enquanto que as
visitantes sazonais dos hemisférios Norte (
palmatus) e Sul (
) contribuíram
com apenas 4% cada para a abundância total das aves avistadas.

As maiores abundâncias de aves foram observadas na região estuarina
do Saco da Fazenda, seguido da praia de Cabeçudas, pequenos sacos de
Navegantes, localizados junto aos molhes (gornes), Atalaia e Praia Brava.
Sterna
hirundinacea, em conjunto com um menor grupo de indivíduos de trinta-réis de bico amarelo,
, na ilhota nas proximidades
número de aves entre as regiões estudadas, com as áreas estuarinas contribuindo com os maiores registros de abundância e diversidade de aves.

10.2.4. Caracterização
da Biota Aquática
do empreendimento foram analisadas e descritas, brevemente, as comunidades planctônicas44
45
46
47
48
fauna , quelônios e cetáceos , carcinofauna
.

79 espécies. Sua composição esteve representada, principalmente, por
diatomáceas, com destaque para a classe Coscinodiscophyceae. A análise
estuário do rio Itajaí-Açu, com menores densidades e riqueza na área estuarina, e valores maiores na região marinha adjacente. As espécies que
apresentaram maiores densidades na área estuarina foram as diatomáceas
Guinardia delicatula e Skeletonema sp.
Itajaí-Açu, os maiores valores foram encontrados para Guinardia delicatula,
Skeletonema sp. e
Quanto à densidade de organismos zooplanctônicos, registrou-se a média
de 123 organismos/m³, sendo o grupo dos Copépoda o mais abundante. A
comunidade zooplanctônica foi dominada pelas espécies marinhas nos ambientes estuarino e marinho, com dominância de
e Temora turbinata.
44

Plâncton
ou oceanos. As espécies vegetais são chamadas de
nome de zooplâncton.
45
Bentofauna
vivem nos sedimentos do fundo.
46
Quelônios

Sterna hirundinacea e
, na ilhota junto à praia de Cabeçudas.

47
48

e as animais recebem o

Cetáceos: ordem de animais

Carcinofauna: correspondem aos crustáceos, como os caranguejos, siris, lagosta, camarão.
: corresponde a fauna de peixes de uma determinada região.
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longo da foz do rio Itajaí-Açu, sendo estas: o biguá, Phalacrocorax brasilianus
Sterna hirundinacea
o gaivotão,
na,
(8,30%).
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, as densidades de ovos registraram médias
-

Quanto aos cetáceos na região costeira da foz do rio Itajaí-Açu e áreas ad-

do rio Itajaí-Açu. A composição taxonômica das larvas compreendeu, para a área

em período anterior foi registrada a avistagem de T. truncatus na região da
ência direta e indireta da obra pelos cetáceos, é possível considerar que o
impacto causado sobre estes animais pela obra em questão (despejo de
sedimentos nos bota-fora) seja baixo.

Para a

sendo que Sciaenidae foi a mais abundante (61,1%).
A macrofauna bentônica do baixo estuário do rio Itajaí-Açu e área costeira adjacente foi caracterizada por uma baixa riqueza de organismos, sendo composta
principalmente por moluscos e crustáceos. Neste estudo, dentre os organismos
mais abundantes encontrados desde a porção mais interna até a região do baixo
Heleobia australis e os tanaidáceos
. Estes dois organismos foram responsáveis por
mais de 80% da fauna encontrada, e são conhecidos por apresentarem comportamento oportunista, com aumento populacional e dominância em ambientes
-

No caso dos quelônios, apesar de ter havido apenas um (1) registro de encalhe e nenhuma avistagem durante o monitoramento das áreas de esturegião ocorrem as cinco (5) espécies com ocorrência no Brasil, sendo
mydas e
as espécie mais comuns na região. Conforme as infor-

Arvoredo.
em todo o rio Itajaí-Açu.
Para a
Para a macrofauna bentônica, nas praias de Cabeçudas, Atalaia e Navegantes,
(33,7%) e Crustacea (58,7%). Os organismos mais abundantes foram o Amphipoda
Gammaridea
Annelida Polychaeta representado pelo gênero Scolelepis sp., representando 29,4% da
abundância total. De modo geral, a praia de Cabeçudas apresentou baixa riqueza
e diversidade de espécies, enquanto que as praias de Navegantes e Atalaia apre-
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Para a macrofauna bentônica de costão rochoso, foram coletados um total de
nelida (9,49%) e Arthropoda (7,82%). O Mollusca Brachidontes sp. foi o organismo
dominante (81,90%), seguido por
(4,97%). Estes ambientes
geralmente apresentam elevada riqueza de espécies, mostrando a importância

foram capturadas 31 espécies de peixes, distribuídas em
guns dos exemplares capturados encontram-se apresentados na Figura 39.
Para a carcinofauna, foram capturadas dez espécies, distribuídas em seis
famílias, em um total de 671 indivíduos. A Figura 40 mostra os registros

e carcinofauna não foram encontradas espécies de peixes que constem na Lista das espécies da fauna brasileira amea-

49

.

49

ROSA & LIMA.

Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, p. 8-285.

Figura 40. Exemplares das espécies da Carcinofauna e Fauna Acompanhante diagnosSC. (A) Farfantepenaeus paulensis
(D)

Xiphopenaeus kroyeri
.

10.2.5. Unidades de Conservação50 e Áreas Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade51

Figura 39. Exemplares das espécies de peixes registradas nas estações amostrais inPrionotus punctatus

Pimelodus maculatus
Diapterus rhombeus

Stellifer rastrifer
Stellifer brasiliensis
lepturus
Trinectes paulistanus

50

Unidade de Conservação
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talação da nova bacia de evolução do Complexo Portuário do Itajaí, e nas
suas proximidades, foram encontradas sete (07) Unidades de Conservação
(UC’s), sendo seis delas criadas através de decretos municipais (Parque Natural Municipal do Atalaia, Parque Natural Municipal de Cordeiros, Parque Natural Municipal das Capivaras/Sibara, Área de Proteção Ambiental do Saco da
Fazenda, e Parque Natural Municipal de Navegantes), e uma delas, a Reserva
ção federal. A Figura 41 mostra as unidades de conservação encontradas nas

51

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade

55

área circundante (conforme Resolução CONAMA No 428/2010) sobrepõe-se a
estas áreas.

Po-

Sphoeroides testudineus; (O) Trichiurus
Achirus lineatus.

A Área Diretamente Afetada do empreendimento analisado pelo Estudo
de Impacto Ambiental adentra em parte na Área de Proteção Ambiental
do Saco da Fazenda (APA Saco da Fazenda). No entanto, conforme já acima apresentado, existe controvérsia quando à legalidade desta UC, pois a
criação da mesma não obedeceu aos pressupostos da Lei No 9985/2000 e
demais regulamentos.

Marinha (Figura 42).

vos planos de manejo. As demais, ou foram criadas anteriormente à Lei
9985/2000 e ainda não se encontram adaptadas a ela, ou então, foram criadas posteriormente, mas sem obedecer ao trâmite de criação dado por
esta norma geral.
56
empreendimento.

10.3. Diagnóstico do Meio
Socioeconômico

Em 1645 a Câmara de São Paulo apontava a foz do rio onde hoje
existe a cidade de São Francisco do Sul, como um local propício
para entrada e saída de navios. Essas terras já estavam habitadas
por Manoel Lourenço de Andrade que a assume como Capitão

No

Francisco foi, portanto, a primeira fundação realizada, e suas terras catarinenses divididas entre os companheiros de Lourenço de
Andrade. Entre esses companheiros estava João Dias de Arzão que
recebe as terras do Itajaí, e se estabelece em princípio, na margem
esquerda desse rio, no mesmo ano de 1658.

-

Itajaí e o Município de Navegantes. Assim, os dados empregados visaram

alização espaço-temporal.

10.3.1. Evolução Histórica de
Itajaí e Navegantes
As margens do rio Itajaí-Açu são visitadas desde o século XVI pelos navegadores. Muitos navegadores e pescadores adotaram estas margens para erguer
com o nome daqueles que conhecem muito bem o mesmo rio, os navegantes.

Entre 1818 e 1819 Antônio de Menezes Vasconcelos Drummond
visita a região e toma conhecimento da potência que a foz do Itajaí
possui. Ele sinaliza à Coroa aquilo que viu, e narra os seus planos
de implantar ali na margem direita, na foz do rio Itajaí-Mirim, um
ponto estratégico para escoamento dos cortes de madeira pertencentes à Coroa. Em 1820, Miguel Gonçalves dos Santos escreveu ao
ministro Vilanova Portugal alertando que a Sesmaria do Baixo Vale
do Tayahi carecia de uma freguesia. As terras que originaram Itajaí
foram desmembradas da Sesmaria por ordem do Conde Resende,
e execução a encargo do piloto demarcador Real o Sr. José FerreiDiaz de Arzão em 1794, e aparecem no Mapa de 1824. Em 1823
Sacramento de Itajaí. Dez anos mais, em 1833, a nova freguesia

A colonização dessa região tem suas origens na divisão das capitanias herepertencia a Pero Lopes de Souza e outros companheiros, e se estendia da
divisa do atual Estado do Paraná até o Município de Laguna. Esta região foi
-

margem direita.

a cultura da pesca como subsistência.

XVIII a João Dias de Arzão, sesmeiro das terras de Itajaí, e que teve
também morada na barra do rio, onde hoje está localizado o bairro
Porto das Balsas, em Navegantes.

Estes fatos aconteceram na margem direita do rio Itajaí-Açu, terras
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-

57

10.3.1.1. Histórico do
Saco da Fazenda

A Figura 43 ilustra dois momentos que representam o processo de surgimento
-

às águas do rio Itajaí-Açu. O bairro Fazenda, local onde se localiza o Saco
da Fazenda, representa uma das principais localidades da cidade, a qual

área urbana da cidade.
Desde então, o bairro Fazenda vem representando grande destaque no hisciclos de desenvolvimento, como o ciclo da madeira, portuário, pesqueiro

Assim, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais evidente a
vocação de Itajaí, com a direta relação com o mar e o estuário adjacenmelhorar e ampliar o segmento da navegação de Itajaí, cujo processo
concluídas. Durante este período, o estuário do rio Itajaí-Açu sofreu muras como guias-correntes, molhes (sul e norte) e dragagens. De 1982 até
o presente não houveram novas obras a não ser de manutenção e modernização das estruturas já existentes, e de aprofundamento do canal.

ao Porto de Itajaí foi formado o Saco da Fazenda. Percebe-se, então, que a

58

da construção de dois molhes ligeiramente convergentes, completados por
oito espigões transversais.

apud SCHETTINI, 2008)52.

uma praia que se estendia do Mercado Público à ponta do Atalaia, como é visto
Figura 45).
Desta maneira, além das alterações hidrodinâmicas provocadas pelas obras de

(Beira-Rio), cujas obras foram paralisadas ao longo de muitos anos devido a emde 1979 (Figura 46).
52

SCHETTINI, C.A.F.
Science and Technology, v. 12, p. 49-58, 2008.

-

no período de 2000/2003 foi realizada uma segunda obra de dragagem no
intuito de desassorear o mesmo, já que a primeira ocorreu no ano de 1983.
Estas dragagens visaram desassorear e revitalizar o Saco da Fazenda.
Atualmente, a região do Saco da Fazenda é um importante elemento paisagastronomia. Porém, devido ao crescimento urbano desenfreado e a falta
de planejamento, com ênfase à instalação tardia do sistema de coleta e tra-

Na Figura 47 é possível observar o Saco da Fazenda ao longo de seu período

avenida-beira-rio.html
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FGML, 2013.
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10.3.2. Uso e Ocupação do Solo
análise de imagens de satélite, e levantamentos de campo no Saco da
Fazenda e em seu entorno direto (Figura 50). Em seu entorno enconzada para lazer e turismo, principalmente passeio ao longo da Avenida
(Figura 49).

Figura 47. Ilustração de três momentos registrados ao longo do processo de urbanização do Saco da
60

Figura 48. Foto aérea do Saco da Fazenda mostrando a antropização em seu entorno. Foto: Marcello
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e D) Mirante na parte central do Saco da Fazenda.

Figura 50. Mapa do uso do solo do Saco da Fazenda e entorno direto.
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10.3.3. Dinâmica
Populacional em
Navegantes e Itajaí
De acordo com o censo do IBGE de 2010, Navegantes possui
ros, com uma população de 57.402 pessoas. O bairro mais
populoso é o Centro, que chega a concentrar 16.463 pessoas localidades de Escalvados, Porto Escalvados e Alvorada,
onde residem 3.154 pessoas. Diante disso, a população total
de Navegantes em 2010 contemplava 60.556 pessoas.
Os bairros mais populosos de Navegantes não são os mais
povoados. Nesse quesito o bairro Nossa Senhora das Gra53
de 8.627
povoados, o são em menor densidade, como São Paulo, com

Em Itajaí a área urbana ocupa 35% da área territorial do município, e abriga 95% da população, ou 173.452 pessoas, em
17 bairros. Os bairros mais populosos são Cordeiros e São
Vicente, os quais concentram entre 31.000 e 38.000 pessoas. No meio rural, a única localidade de destaque é Limoeiro
ou Sorocaba, onde residem 9.921 pessoas. A junção do meio (2010).
rural e urbano totalizou, em 2010, 183.373 moradores em
Itajaí.
53
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destaque em Itajaí são São Judas e São Vicente, com cerca

é o total de habitantes dividido pela área que ocupam, ou a média da distribuição da popu-

10.3.4. Caracterização da
Atividade Pesqueira
De acordo com o censo do IBGE de 2010, Navegantes possui
bairros, com uma população de 57.402 pessoas. O bairro mais
populoso é o Centro, que chega a concentrar 16.463 pessoas.
as localidades de Escalvados, Porto Escalvados e Alvorada,
onde residem 3.154 pessoas. Diante disso, a população
total de Navegantes em 2010 contemplava 60.556 pessoas.

Em Itajaí a área urbana ocupa 35% da área territorial
do município, e abriga 95% da população, ou 173.452
pessoas, em 17 bairros. Os bairros mais populosos são
Cordeiros e São Vicente, os quais concentram entre
31.000 e 38.000 pessoas. No meio rural, a única localidade de destaque é Limoeiro ou Sorocaba, onde residem 9.921 pessoas. A junção do meio rural e urbano totalizou, em 2010, 183.373 moradores em Itajaí.

ganham destaque em Itajaí são São Judas e São Vicen-
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Os bairros mais populosos de Navegantes não são os
mais povoados. Nesse quesito o bairro Nossa Senhora
das Graças ganha destaque, com densidade demográ40
tros bairros bastante povoados, o são em menor den-
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Já a pesca entre a área costeira adjacente e a desembocadura do rio Itajaí-Açu é realizada por pescadores dos bairros Fazenda/Fazendinha e Cabeçudas,
em Itajaí, e pelos pescadores do bairro São Pedro (Pontal) e parte do Centro
em Navegantes. De acordo com os pescadores entrevistados do Município
as de dragagem sim, em decorrência da localização dos dois bota-foras exis-

Já para os pescadores do bairro São Pedro e parte do Centro, tendo em
vista que o projeto de alargamento da bacia de manobras do Complexo Porbairros, observam fortes impactos, sendo necessária a adoção de medidas

dura do rio Itajaí-Açu.

-

queira no baixo-estuário e na desembocadura do rio Itajaí-Açu, as operagagem sim.
Conforme mencionaram, as operações de dragagem realizadas em outros
-

grande maioria das vezes, pelas avarias ou perdas totais do petrecho de

64

da barra, nas regiões dos gornes, onde se encontra situado este município.

barcações.

-

Os representantes dos sindicatos patronais e dos trabalhadores embarcados (pescadores) opinaram que o projeto de
da citada bacia, sem prejudicar o curso normal, hoje existente, da navegação no interior do rio Itajaí-Açu. Ainda com
relação aos bota-fora, citam que os principais afetados com
as dragagens seriam os pescadores artesanais tendo em vis-

De maneira geral, entende-se que a pesca industrial não será
afetada pela reestruturação do canal de acesso do Complexo Portuário em questão. As lideranças relacionadas a esse
meio, com ênfase ao Sindicado dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região (SINDIPI), também corroboram com a mesma opinião.
A pesca recreacional ou amadora ocorre nas horas de folga,
-Açu, também ocorre em diversos piers distribuídos às marmunicípios estudados e, também, junto aos molhes da barra.
Estes pescadores geralmente estão presentes em locais esao ferry-boat, e Cordeiros (Figura 63). Para estes pescadores
amadores, entende-se que eles não sejam diretamente afetados pelo empreendimento em análise.
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tam com as operações da pesca industrial, que normalmente
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10.3.5. Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP)
co Socioeconômico e dar ao Estudo de Impacto Ambiental um caráter mais

Afetada - ADA do Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, os problemas socioambientais relacionados aos possíveis impactos decorrentes das obras.
biental constante no Programa de Educação Ambiental a ser proposto.
radas que contemplaram três principais atores sociais (Figura 54): (1) lideranças locais e gestores públicos de Itajaí e Navegantes, (2) pescadores
(3) moradores dos
bairros Fazenda, Centro e Cabeçudas, em Itajaí, e São Pedro, em Naveganrecionadas aos gestores públicos dos municípios de Navegantes e Itajaí.
Importante observar que tanto os líderes locais como os gestores públicos
são considerados formadores de opinião, e também, mobilizadores sociais.
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O resultado das incursões a
campo, das entrevistas realizaassim como, dos dados secundários levantados, indicam
que os moradores do Saco da
Fazenda em Itajaí e do bairro
São Pedro em Navegantes,
são os sujeitos prioritários das
ações de educação ambiental
indicadas. Porém, os projetos
socioambientais e culturais
propostos podem ser esten- Figura 54. Entrevista sendo realizada no Saco da
didos à comunidade circunvi- Fazenda.
zinha.
cadores artesanais de Navegantes que perderão a área de fundeio das embarções e compensação a serem adotadas.
Com base nestas percepções e sugestões observadas nas entrevistas, foram
propostos projetos de educação ambiental e desenvolvimento de ações de

Impacto Ambiental: é a alteração no meio ou em algum
de seus componentes do meio
ambiente por determinada

11. PRINCIPAIS
IMPACTOS
AMBIENTAIS54
Para que se possa avaliar os impactos ambientais decorrentes da reestruturação do canal de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, instalação da nova bacia de
evolução, contenção dos taludes e readequação do molhe
norte, na Área do Porto Organizado de Itajaí, a metodologia de análise ambiental adotada no estudo baseou-se
na relação existente entre o empreendimento e cada uma
operação, e o ambiente no qual o projeto está previsto,
-

tos decorrentes da instalação e operação do empreendi-

Fundamentado no conhecimento e entendimento das implicações e inter-relações socioeconômicas e ambientais
tantes. Estes eventos compõem uma rede de interações
entre a ação causadora (Intervenção Ambiental – INA),
passando pelas alterações dela decorrentes (Alterações
Ambientais – ALA), e os consequentes efeitos esperados
ou potenciais impactos (Impactos Ambientais – IMA).
Esta rede de interação é denominada de Fluxo Relacional
de Eventos Ambientais – FREA.
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caracterizado e avaliado, individualmente, considerando as rela-

disciplinar, baseando-se em critérios de magnitude, importância e
intensidade, resultando na relevância global de um determinado
impacto. Tal etapa foi desenvolvida com o auxílio de uma matriz de
-

-

12. CENÁRIO
TENDENCIAL55 DE NÃO
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A execução das obras de reestruturação do canal de acesso, instalação da
bacia de evolução e reposicionamento do molhe norte do Complexo Portuário do Itajaí, objeto de análise do EIA, implica na geração de vários impaccomo socioeconômico. Por outro lado, a não realização das obras reverterá,
-

Cenário de Instalação
Impactos Positivos

Cenário de Operação

Impactos Positivos
Impactos Negativos
Aumento da Competitividade
Fortalecimento da Atividade Desconforto e Ansiedade na
dos Portos de Itajaí e
Ocorrência de Processos
Portuária no Complexo
População Diretamente
Navegantes em relação aos
Erosivos do Talude do Canal
Portuário do Rio Itajaí-Açu
Afetada
demais complexos
portuários
Redução do Índice de
Desemprego

Impactos Negativos

Aumento dos Níveis de
Aumento do Porte dos Navios
Aumento da Vulnerabilidade
Pressão Sonora e Vibrações que Operam nos Portos de
à Erosão das Margens
do Solo
Itajaí e Navegantes

Conflitos com os Usuários
das Áreas onde haverão as
Aumento da Renda
Alterações Paisagísticas
devido a instalação da Nova
Bacia de Evolução
Fuga de Organismos
Aumento do Fluxo de Capital
Nectônicos
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Aumento da Segurança de
Navegação

Redução da Produtividade
Biológica do Saco da
Fazenda

Contribuição para Aumento
do PIB

Conflitos com os Usuários
do Saco da Fazenda

No caso da não realização das obras, as implicações sociais e econômicas so-

Itajaí e Navegantes consolidam-se em seu conjunto como um importante
centro econômico, não apenas nos municípios da foz, mas também nos municípios interioranos catarinenses que têm nas duas cidades a oportunidade
de escoar seus produtos via portuária para o Brasil, e para outros países.
possibilidade de um maior intercâmbio comercial, e para tanto, reestruturar
o canal de acesso ao Complexo Portuário do Itajaí e Navegantes, é uma das

55

Cenário Tendencial: situação provável da área estudada sem a implantação do empreendimento.

13. MEDIDAS
COMPENSATÓRIAS
E MITIGADORAS57

lução do Porto de Itajaí, para os dois municípios, está relacionada a inúmea demanda da construção civil e o setor imobiliário, à medida que novas
empresas se instalam na região, levando ainda a uma maior movimentação
ciam na geração de empregos nos municípios de Itajaí e Navegantes.

ações a serem adotadas visando à compensação, redução ou,
em alguns casos, a eliminação total dos impactos ambientais passíveis de ocorrerem para a implantação e operação do empreendimento em análise, no caso, as obras de reestruturação do
canal de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu, com a
instalação da nova bacia de evolução, contenção dos taludes e
reposicionamento do molhe norte. Desta maneira, ao longo dos
estudos ambientais realizados foram indicadas e descritas um total de 28 medidas. Entretanto, os impactos que não podem ser

56

em nível municipal, mas também gerando o incremento do PIB em nível
estadual e nacional. Os empregos diretos gerados pela estrutura portuária

vios, a meta da Autoridade Portuária é implantar um novo layout do acesso
aquaviário ao Porto de Itajaí, o que possibilitará receber navios de até 366
metros de comprimento por 51 de boca, até o início de 2016. Antes, pelo
menos até agosto de 2014, espera-se estar realizando manobras de navios
com 335 metros de comprimento e 45 de boca.

ambiental.

Portanto, é evidente a importância das obras de reestruturação do canal
de acesso ao Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu sobre a operacionalização portuária e o desenvolvimento econômico da região. Assim, tais obras
de melhoria da infraestrutura a serem executadas no canal de acesso do

13.1.

ser aplicadas em uma ou mais Unidade de Conservação vinculada ao Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Portanto, a aplicação dos recursos de compensação ambiental será aplicada nas seguintes Unidades de
Conservação municipal:

Itajaí e Navegantes, os quais terão seus terminais adequados às atuais exi-

•
• Parque Natural Municipal de Navegantes.

56

PIB: sigla de Produto Interno Bruto, representa a soma (em valores monetários) de todos
terminado.

Medidas Compensatórias
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13.2

Medidas Mitigadoras
na Etapa de Instalação do
Empreendimento

Intervenção:
Obras

Canteiro

de

• Implantar o ‘Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil’ – PGRCC. Sugere-se a instalação de uma Central de Resíduos que deverá possuir um sistema de contenção e controles

Intervenção: Planejamento
do Empreendimento
• O estabelecimento de um canal de comunicação direto com
preendimento, na qual este representante irá estabelecer um
contato direto com a Administração Municipal de Navegantes,
com o intuito de buscar soluções/adequações do empreendimento e potencializar as oportunidades no âmbito do Municí-

• Realização de reuniões públicas com diversos setores repre-

• A produção de material de divulgação sobre o empreendimento e promover a ampla divulgação do mesmo.
70

-

executadas em período diurno. Os demais equipamentos deverão
ser providos de sistemas de controles de emissões de ruídos (aba-

• O material terrígeno a ser transportado deverá ser coberto com

• Sugere-se a instalação de equipamentos de sinalização na área
-

Intervenção: Instalação da
Nova Bacia de Evolução

Intervenção: Dragagem para
Readequação do Canal de Acesso

• Informar às Rádios Costeiras de Itajaí e Navegantes sobre o crono• Em relação ao impacto sobre cetáceos, sugere-se que seja
realizado o acompanhamento durante as obras por um técnico observador, e que no caso de avistagem de qualquer

• Divulgação junto aos usuários do rio sobre as obras de operação da

Intervenção: Realinhamento
do Molhe Norte

• Para minimizar os impactos gerados pela ressuspensão de sedimen-

• Desenvolvimento de um programa especial de limpeza das áreas
des de instalação da nova bacia de evolução, serão tomadas as

centes, sugere-se que sejam instalados equipamentos de sinali-

organismos em um raio de aproximadamente 500 metros.
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paralisadas as obras temporariamente.
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13.3

Medidas Mitigadoras
na Etapa de Operação do
Empreendimento

Intervenção: Estabelecimento da
Nova Bacia de Evolução e Canal de
Acesso ao Complexo Portuário do
Rio Itajaí-Açu
barragem de contenção da cunha salina construída pelo SEMASA na ETA
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14. PLANOS
E PROGRAMAS
AMBIENTAIS
Os Programas de Controle e Monitoramento (acompanhamen-

das obras de reestruturação do canal de acesso ao Complexo
Portuário do rio Itajaí-Açu, com a instalação da nova bacia de
evolução, reposicionamento do molhe norte e contenção das
margens do canal de acesso. Foram indicados e descritos 17 Planos e/ou Programas, listados à seguir:

• Programa de Monitoramento dos Ruídos
• Programa de Monitoramento da Pesca
Artesanal no Baixo Estuário do Rio Itajaí-Açu
• Programa de Monitoramento dos
• Programa de Controle Ambiental da
• Programa de Monitoramento da Dispersão

• Programa de Monitoramento da Qualidade do

• Plano de Gerenciamento de Resíduos da

• Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas e dos Sedimentos da Baixo Estuário do
Rio Itajaí-Açu, Saco da Fazenda e Área Costeira

do Baixo Estuário do Rio Itajaí-Açu, Saco da

• Programa de Gerenciamento dos Resíduos
• Programa de Medição das Mudanças
de Cota nas Áreas de Bota-Fora e
Monitoramento do Clima de Ondas e da
Dinâmica Praial.
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• Programa de Monitoramento dos Níveis de
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15. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O Complexo Portuário do rio Itajaí-Açu opera atualmente com
uma bacia de evolução de 395 metros de largura, que possibilita
manobras de navios com comprimento máximo de 306m. Isso somente ocorre quando os berços de atracação de navios do Porto
de Itajaí e da PORTONAVE estão vazios. Desta forma, é de grande
importância atender as novas demandas operacionais da marinha mercante de longo curso, que estão requerendo navios mais
modernos e de maiores dimensões.
jaí-Açu nestas novas condições, o projeto de reestruturação do
canal de acesso prevê a construção de uma nova bacia de manobras com o diâmetro de 530 metros, possibilitando assim a operação de navios com até 366,5 metros de comprimento e 51,2
metros de boca. Além disso, o Molhe Norte deverá ser reposicionado para que o canal de acesso interno seja alargado.
Estas obras são, portanto, analisadas no Estudo de Impacto Ammento ambiental do empreendimento, e que é sumarizado no
presente RIMA.
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Por outro lado, sabe-se que os impactos ambientais adversos
para a implantação e posterior operação do empreendimencados na área diretamente afetada, no Saco da Fazenda, que
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Não restam dúvidas sobre a importante vocação portuária na
região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu, e desta forma, sobre a necessidade de se reestruturar o sistema aquaviário de
acesso, através da instalação de uma nova bacia de evolução,
reposicionamento do molhe norte e contenção das margens
do canal de acesso, na Área do Porto Organizado de Itajaí,
vidade, tanto na região, como também em Santa Catarina.
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