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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho contempla a apresentação do Plano Básico Ambiental – PBA de forma
consolidada visando atendimento das Condicionantes 2.33 e 2.34 da Licença Prévia nº 364/2010
referente à instalação do empreendimento denominado Terminais Portuários TGSC e FERTIMPORT,
localizado em São Francisco do Sul/SC. Processo nº: 02001.006995/2008-01.
A primeira versão do Plano Básico Ambiental – PBA foi encaminhada ao IBAMA em 16/02/2012 sob
o Protocolo MMA- IBAMA nº 02001.010644/2012-73.
Após análise do conteúdo apresentado o IBAMA emitiu pareceres independentes conforme
relacionado abaixo:
Parecer Técnico nº34/2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA: Emitido em 27/04/2012 o
respectivo Parecer Técnico apresenta análise sobre o atendimento das condicionantes da LP e dos
Programas de Monitoramento relacionadas ao Meio Biótico.
Informação Técnica nº15/2012 - NLA/IBAMA/ALAGOAS: Emitida em 13/07/2012 a respectiva
Informação Técnica apresenta análise sobre o atendimento das condicionantes da LP e dos Programas
de Monitoramento relacionadas ao Meio Físico.
Parecer Técnico nº82/2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA: Emitido em 03/10/2012 o
respectivo Parecer Técnico apresenta análise sobre o atendimento das condicionantes da LP e dos
Programas de Monitoramento relacionadas ao Meio Socioeconômico.
Visando o atendimento das complementações relacionadas ao Meio Biótico, Físico e Socioeconômico
apontadas nos Pareceres e Informação Técnica supra citada a Consultoria Ambiental apresentou dados
complementares conforme protocolos abaixo relacionados:
Protocolo MMA – IBAMA nº 02001.040952/2012-23: Protocolado em 21/08/2012 o respectivo
documento apresenta complementações solicitadas no Parecer Técnico nº34/2012 –
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, bem como Relatório de Fauna Terrestre e Aquática para
solicitação da Autorização de Coleta de Fauna.
Protocolo MMA – IBAMA nº 02001.061802/2012-53: Protocolado em 09/11/2012 o respectivo
documento apresenta complementações solicitadas na Informação Técnica nº15/2012 NLA/IBAMA/ALAGOAS.
Protocolo MMA – IBAMA nº 02001.061801/2012-17: Protocolado em 09/11/2012 o respectivo
documento apresenta complementações solicitadas no Parecer Técnico nº82/2012 –
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
Após avaliação dos dados apresentados pela Consultoria Ambiental o IBAMA através do Parecer
Técnico nº 3652/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, emitido em 07/03/2013, conclui que as
condicionantes de número 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 2.16, 2.19, 2.21, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.34 não
foram consideradas plenamente atendidas.
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Diante do não atendimento pleno das respectivas condicionantes a Consultoria Ambiental através do
Protocolo MMA – IBAMA nº 02001.004614/2013-17 encaminhou estudos complementares visando
atender o Parecer Técnico nº 3652/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
Após avaliação dos dados apresentados pela Consultoria Ambiental através do Parecer Técnico nº
4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, emitido em 23/05/2013, o IBAMA conclui que;
deverá ser elaborado um novo Plano Básico Ambiental, consolidado com todas as alterações
realizadas com base neste parecer e nas demais análises a fim de que a avaliação considere o que
será de fato executado durante a instalação do empreendimento.
Neste contexto o Plano Básico Ambiental Consolidado apresentado no presente documento visa
atender a solicitação do IBAMA de forma a organizar os dados relativos ao monitoramento ambiental
em um único documento, que deverá ser requisitado e consultado nas etapas posteriores.
Os Programas de Monitoramento foram apresentados individualmente em forma de Cadernos e
visando otimizar a análise do IBAMA na capa de cada Caderno foi indicado o Parecer Técnico que
considerou os respectivos programas atendidos ou com avaliação sobrestada.
Destaca-se que apesar do Programa de Compensação Ambiental estar atendido o presente
documento apresenta considerações sobre o Cálculo efetuado pelo IBAMA.
Dentre os programas previamente apresentados o Parecer Técnico nº 4803/2013 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA considerou parcialmente atendidos ou não atendidos os
programas indicado na Tabela a seguir apresentada com a indicação sintetizada das adequações
efetuadas no presente documento.
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Avaliação
Parecer nº
4803/2013

Condicionante LP
nº 364/2010
2.34.4.
Programa
de
Monitoramento da Qualidade
do Ar
2.34.5.
Programa
de
Monitoramento da Qualidade
das Águas
2.36.6.
Programa
de
Monitoramento da Qualidade
dos Sedimentos

Adequações do Plano Básico Ambiental
Consolidado

Parcialmente
atendido

O programa foi reapresentado considerando os dados
secundários avaliados e os pontos de monitoramento foram
realocados considerando os ventos predominantes.

Não
atendido

O programa foi reapresentado considerando o formato dos
demais programas e a campanha de pré-monitoramento.

Não
atendido

O programa foi reapresentado considerando o formato dos
demais programas e a campanha de pré-monitoramento.

2.34.7.
Programa
de
Monitoramento da Qualidade
dos Efluentes

Não
atendido

O programa foi reapresentado considerando o formato dos
demais programas e foi formalizado que caso detectada
instabilidade no tratamento modular o lançamento de efluentes
será interrompido e temporariamente serão utilizados
caminhões para drená-los e encaminhá-los as estações de
tratamento próximas.

2.34.7.1. Subprograma
Monitoramento
Balneabilidade

Não
atendido

O programa foi reapresentado considerando o formato dos
demais programas e a campanha de pré-monitoramento.

de
da

2.34.8.2. Subprograma de
Monitoramento de Efluentes
Líquidos

Não
atendido

2.34.12.
Programa
de
Recuperação
de
Áreas
Degradadas - PRAD

Não
atendido

2.34.14.1.
Plano
de
Salvamento e Monitoramento
2.34.14.2.
Plano
de
Reintrodução de Indivíduos

Não
atendido
Não
atendido

2.34.16
Programa
Compensação Florestal

de

2.34.24.
Programa
de
Mitigação das Interferências
no Sistema Viário

Parcialmente
atendido

Não
atendido
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Visando a integração das ações de monitoramento dos efluentes
líquidos, o Subprograma de Monitoramento de Efluentes
Líquidos dos Canteiros de Obras foi incorporado ao Programa
de Monitoramento de Efluentes Líquidos
A elaboração deste programa em específico não se faz
necessária em função de não existirem áreas para serem, de
fato, recuperadas. Foi apresentada justificativa da não
apresentação do respectivo programa.
O Plano de Salvamento e Monitoramento foi apresentado no
formado do Programa de Resgate de Fauna.
O Plano de Reintrodução de Indivíduos foi apresentado no
formado do Programa de Resgate de Fauna.
Foi incorporado ao programa Memorando de Entendimentos
firmado entre a Litoral Soluções em Comércio Exterior LTDA.
e o TGSC – Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. A
respectiva Escritura Pública e averbação no Registro de
Imóveis serão encaminhadas ao IBAMA após sua efetivação.
O programa foi reapresentado considerando o formato dos
demais programas, o bota-fora atualmente proposto e os dados
do Estudo de Tráfego previamente apresentado ao IBAMA.

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

2. IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDEDORES E CONSULTORES

2.1. EMPREENDEDORES

TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S/A
CNPJ: 08.504.106/0001-34
Rua Rafael Pardinho, 60 - Centro - CEP 89.240-000 - São Francisco do Sul - SC
Fone: (47) 3444-4555
Reg. IBAMA n. 3445032
CND IBAMA n. 1169822 emitida em 11/05/2009

Representante Legal: Ricardo Lobo de Macedo
CPF: 821.376.769-15
Rua Rafael Pardinho, 60 - Centro - CEP 89.240-000 - São Francisco do Sul - SC
Fone: (47) 3444.4555
Fax: (47) 3444.4599
E-mail: ricardo.macedo@netvision.com.br

Pessoa de Contato: Ricardo Lobo de Macedo
CPF: 821.376.769-15
Rua Rafael Pardinho, 60 - Centro - CEP 89.240-000 - São Francisco do Sul - SC
Fone: (47) 3444.4555
Fax: (47) 3444.4599
E-mail: ricardo.macedo@netvision.com.br
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2.2. CONSULTORIA AMBIENTAL

OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
Reg. IBAMA n. 4/42/1999/000038-2
CND IBAMA n. 1171938 emitida em 13/05/2009
Reg. CREA/SC n. 047.228-1
Reg. CRBio-SC n. 00.484-01-03
CNPJ: 00.958.096/0001-03
Rua Abdon Batista, 121 - conj. 1306 – Centro
CEP 89.201-010 – Joinville – SC
Fone/Fax: (47) 3422-0182
E-mail: oap@oap.srv.br

Representante Legal: Osni Piske
CPF: 003.864.649-87
Rua Abdon Batista, 121 - conj. 1306 – Centro
CEP 89.201-010 – Joinville – SC
Fone/Fax: (47) 3422 0182
E-mail: oap@oap.srv.br

Pessoa de Contato: Carlos Henrique Pedriali Nóbrega
CPF: 019.683.639-55
Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, 811 apt. 601 Edifício Le Chablis –
Atiradores – CEP 89203-060 – Joinville - SC
Fone/Fax: (47) 3422 0182
E-mail: carlos@oap.srv.br

A OAP - Consultores Associados Ltda. é uma empresa de consultoria ambiental fundada em 1995,
atuante nos serviços de consultoria e assessoria em Meio Ambiente, Urbanismo, Saneamento,
Resíduos Sólidos, Trânsito e Transportes Rodoviário e Urbano.
A empresa conta com uma Equipe Técnica especializada e multidisciplinar que desenvolve estudos,
planejamentos, projetos e licenciamentos ambientais para empreendimentos idealizados por empresas
privadas e instituições públicas.
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2.2.1. EQUIPE TÉCNICA

Andrea Piske
Carlos Henrique Pedrialli Nóbrega
Daniel Gallizzi
Felipe Becker
Francine Cristina Martins
Heinz Walter Grosz
Ilmar José Pereira Borges
José Francisco Bonini Stolz
Letícia de Sant’Ana da Silva
Lucas de Moraes Borges F. Lima
Luciano de Souza Costa
Lucilene A. M. Fernandes
Milton Engel Menezes
Patrícia Pollizzello Lopes
Paulo H. Müller Sary
Pedro Ivo Barnack
Rafael Cristiano Beckert
Ruben Leonardo Neermann
Sirley Böing
Valdemar Henrique de Oliveira
Valéria Bennack

Arquiteta e Urbanista, Esp.
Arquiteto e Urbanista, Esp.
Engenheiro Ambiental, Esp.
Biólogo Marinho
Historiadora
Físico
Engenheiro Civil, M.Sc.
Biólogo, M.Sc.
Administradora
Biólogo, Esp.
Biólogo, M.Sc.
Administradora
Biólogo, M.Sc.
Engª Agrônoma, Esp.
Engº Químico
Engenheiro Sanitarista
Engenheiro Ambiental
Arquiteto e Urbanista
Bióloga, M.Sc.
Geógrafo, Esp.
Engenheira Civil, Esp.

CAU A21024-2
CAU A29055-6
CREA/SC 71.707-9
CRBio/SC 69.895

CT IBAMA n° 238.625
CT IBAMA n° 1.729.485
CT IBAMA n° 706.959
CT IBAMA n° 4.917.894

CREA/SC 03.049-1
CRBio 53.068-03

CT IBAMA nº 238.614
CT IBAMA n° 1.034.779

CRBio/SC 71.289
CRBio/SC 41.281

CT IBAMA nº 5.424.613
CT IBAMA n° 243.674

CRBio 17.818-03
CREA/SC 68.134-0
CRQ 13.302.235
CREA/SC 17.910-6
CREA/SC 93.848-0
CREA D601621088
CRBio/SC 41.632
CREA/SC 78.375-9
CREA/SC 36.883-6

CT IBAMA n° 4.196.304
CT IBAMA n° 893.600
CT IBAMA nº 5.365.164
CT IBAMA n° 3.524.842
CT IBAMA n° 2.684.411

Arquiteto e Urbanista, Esp.

CREA/SC 52.408-6

CT IBAMA n° 1.729.485

Bióloga, M.Sc.

CRBio/SC 41.632

CT IBAMA n° 726.404

CT IBAMA n° 726.404
CT IBAMA n° 238.514
CT IBAMA nº 5.439.243

Gerência do Projeto
Carlos Henrique Pedriali Nóbrega
Coordenação do Projeto
Sirley Böing
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OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Caderno 3.1 – GESTÃO
AMBIENTAL
Programa de Gestão Ambiental
Junho/2013

O Programa de Gestão Ambiental foi considerado atendido no Parecer Técnico nº 4803/2013 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos definidos e adequadamente
aplicados que visam reduzir e controlar os impactos gerados por uma determinada atividade. A
atuação da gestão ambiental deverá se estender desde a fase de concepção do projeto, abrangendo a
fase de implantação e por todo tempo de operação do terminal.
Sua eficácia vai depender da análise e acompanhamento frequentes durante toda sua vida útil. Além
disso, é indispensável a melhoria contínua em questões de segurança do trabalho, higiene e saúde
ocupacional de todos seus colaboradores, bem como uma relação de parceria com os vários segmentos
da sociedade.
O Sistema de Gestão Ambiental prevê a adoção de ações preventivas e corretivas na ocorrência de
impactos adversos ao meio ambiente. Trata-se de assumir posturas pró-ativas e criativas com as
questões ambientais. O objetivo de um eficaz gerenciamento é assegurar a melhoria contínua do
desempenho ambiental do empreendimento.
Os programas de gestão ambiental estabelecem as atividades a ser desenvolvidas, a sequência entre
elas, bem como os responsáveis pela sua execução. Abrange os aspectos ambientais mais importantes
e busca uma melhoria contínua, ampliando seu escopo de atuação ao longo do tempo.
O Programa de Gestão Ambiental no intuito de organizar e definir as responsabilidades para com os
aspectos ambientais do empreendimento é uma importante ferramenta para que os objetivos e metas de
sustentabilidade sejam alcançados com o decorrer das obras, bem como após sua operação. A
definição de responsabilidades para todos os colaboradores, atrelada à participação comunitária
promove uma elevação no desempenho ambiental da obra/empreendimento.
Os controles ambientais previamente definidos (através do EIA/RIMA) para as diferentes etapas
propostas têm a função de mitigar os impactos ambientais, porém, o presente documento técnico
promove a interação destas ações e, combinada ao Programa de Auditoria Ambiental, onde uma
listagem de ações é evidenciada, pode-se visualizar o atendimento dos resultados esperados.
O TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA - TGSC, a se instalar no Bairro Paulas,
Município de São Francisco do Sul-SC, está enquadrado como uma importante obra de infraestrutura
de relevante função sócio-econômica, e que deverá concomitantemente ser referência no cumprimento
da legislação pertinente, com elevado desempenho ambiental, utilizando-se de eficientes ferramentas
de gestão.
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1.1. JUSTIFICATIVA

A elaboração do presente programa de gestão ambiental se justifica no atendimento das
condicionantes da Licença Prévia N° 364/2010, emitida pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Os demais Programas Ambientais elaborados, e paralelamente as medidas mitigadoras e de controle
ambiental para a obra/empreendimento compõem o Sistema de Gestão Ambiental – SGA.
A execução dos procedimentos definidos possibilita atender a conformidade ambiental, tornando-se
uma importante ferramenta para que os objetivos e metas de sustentabilidade sejam alcançados.

1.2. OBJETIVOS

O objetivo do presente Programa de Gestão Ambiental – PGA é estruturar as ações de controle
ambiental propostas para o empreendimento, no decorrer das obras e na própria operação do terminal
portuário, efetivando o cumprimento das medidas mitigadoras propostas, amenizando potenciais
consequências no meio ambiente, decorrentes das ações antrópicas necessárias para a implantação do
acesso e do próprio empreendimento em si. Além da fase de obras, o presente programa apresenta a
gestão das ações de controle ambiental específicas na operação do terminal portuário, considerando
aspectos e impactos ambientais característicos da atividade.
O monitoramento e fiscalização deverão seguir os padrões recomendados no presente material e
integrar o programa de gestão ambiental do empreendimento a serem fiscalizados pelos órgãos
ambientais pertinentes.

1.3. INDICADORES

Com o objetivo de avaliar o desempenho ambiental, a obra/empreendimento deve estabelecer
indicadores ambientais, considerando índices monitorados e dados possíveis de mensuração. Após o
estabelecimento de tais indicadores, deve-se acompanhar periodicamente, objetivando o atendimento
dos objetivos e metas e a aplicação do princípio de melhoria contínua da qualidade. Os indicadores são
listados e detalhados no Item PROCEDIMENTOS.
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1.4. OBJETO

O Programa de Gestão Ambiental é destinado a todos os funcionários, contratados, terceirizados e
demais partes envolvidas ou que têm responsabilidades relacionadas nas etapas de obras, operação e
manutenção do empreendimento.
Considera-se ainda como público-alvo do Programa a população que reside e trabalha na área de
influência do empreendimento.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A definição das etapas, métodos a serem empregados e recursos torna-se fator indispensável para a
efetividade do Sistema de Gestão Ambiental - SGA. Considerando os aspectos ambientais da
obra/empreendimento já levantados através do EIA/RIMA, definiram-se os processos necessários para
manter ações de controle ambiental e mitigação das consequências negativas ao meio ambiente em
suas áreas de influencia direta e indireta.
Os itens constantes deste PGA devem ser seguidos pelos funcionários e contratados, além das
empresas responsáveis pela construção, operação e manutenção do terminal.

Ferramentas de Gestão Ambiental

As ferramentas de gestão ambiental abaixo relacionadas compreendem o empreendimento como um
todo e consistem na adoção de procedimentos, que deve fazer parte do processo gerencial.
Embora as ações propostas sejam diferenciadas, estas deverão ser elaboradas e executadas em todas as
fases do terminal portuário, bem como em todos os setores, abrangendo também as áreas de apoio e
vias de acesso.
Inicialmente é necessário que a administração do empreendimento esteja ciente dos reais objetivos
perante o tratamento dado aos aspectos ambientais, através da adoção de uma política ambiental, que
está fundamentada na redução dos impactos ambientais, melhoria contínua da qualidade do meio
ambiente e pleno atendimento dos requisitos legais pertinentes.
Cronologicamente, o sistema de gestão ambiental da obra/empreendimento deverá obedecer a Tabela
1, apresentada a seguir:
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Tabela 1: Cronograma do Sistema de Gestão Ambiental da obra/ empreendimento.

→1→
Planejamento
Ambiental
Definição de Metas
Definição dos Métodos

→2→
Treinamento e
Conscientização
Execução dos
Procedimentos
Coleta de Dados

→3→

→4→

Checar Metas

Ações Corretivas

Checar Resultados

Ações Preventivas
Oportunidades de
Melhoria

Planejamento Ambiental

Para os impactos ambientais pertinentes, ou seja, os aspectos listados e avaliados na Matriz de
Correlação dos Impactos Ambientais do EIA, devem-se adotar os procedimentos fundamentados no
Plano Básico Ambiental, de acordo com as medidas mitigadoras propostas.
A eficácia desta ferramenta está condicionada ao planejamento das atividades propostas que devem
obedecer a uma sequência de operações (definidas nos procedimentos), listando os itens, aspectos e
impactos ambientais pertinentes, avaliação dos mesmos, potenciais ações, responsabilidades,
parâmetros de monitoramento registros e demais observações. Tais procedimentos devem ser
definidos e colocados à disposição nos setores competentes para que as ações de controle estejam
difundidas, facilitando sua funcionalidade.

Legislação Ambiental Aplicável

Os requisitos legais aplicáveis às atividades desenvolvidas no terminal portuário devem ser de
conhecimento e de fácil acesso aos gestores ambientais da obra e do futuro terminal portuário. Além
de identificar a legislação ambiental nas esferas Nacional, Estadual e Municipal, a empresa deve
constantemente rever suas práticas e estar atualizada em mudanças na legislação.

Objetivos e Metas

As metas ambientais devem ser definidas considerando informações passíveis de serem quantificadas
e praticadas. Os aspectos ambientais devem ser administrados, ou seja, as metas e objetivos de
melhoria devem ser estabelecidos e acompanhados. Para tanto, indica-se a adoção de indicadores em
ambas as fases do empreendimento.
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Aplicação do Programa de Gestão Ambiental

As funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas nos procedimentos existentes. Os
aspectos ambientais e ações de controle ambiental devem estar difundidos perante os colaboradores
nos setores competentes, sendo necessário para isso a realização de treinamentos.
A sistemática de identificação das necessidades de treinamento garante que o pessoal que executa
atividades que possam criar algum impacto sobre o meio ambiente recebam treinamento apropriado,
da mesma forma, os procedimentos de treinamento garantem o estabelecimento de um processo de
conscientização.
Há a necessidade de estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial no atendimento a
acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que
possam estar associado a eles. O empreendedor deve analisar e revisar, onde necessário, os
procedimentos de preparação e atendimento a emergências, além de testar periodicamente tais
procedimentos.
As atividades do PGA serão executadas com base nas propostas e critérios constantes nos estudos
ambientais já realizados, considerando a análise dos indicadores que deverão ser estabelecidos,
monitoramento e enquadramento à legislação ambiental. As vistorias em campo deverão ser
frequentes, dependendo do aspecto ambiental que se esteja analisando.
A efetividade do PGA está relacionada à execução dos procedimentos e à análise dos dados obtidos
pelos programas de monitoramento, e deste parâmetro dependerá a necessidade de ações de medidas
corretivas dos desvios detectados. A frequência de relatórios que avaliam o efetivo cumprimento dos
procedimentos e programas ambientais será evidenciada em função das etapas da obra, e com a
frequencia semestral nas fases de operação (Conforme Programa de Auditoria Ambiental), e consistirá
na avaliação completa dos parâmetros de controle.
No intuito de estruturar e promover funcionalidade à gestão ambiental do empreendimento indica-se a
necessidade de uma gerência ambiental, que acompanhará e emitirá os relatórios dentro da frequência
estipulada.
A interação do PGA dependerá das ações dos seguintes componentes:
-

Coordenação Ambiental: compreendem as atividades de acompanhar a implantação das
medidas mitigadoras propostas, através dos procedimentos e programas ambientais;

-

Supervisão Ambiental: consiste em inspecionar a implantação das medidas de caráter
ambiental dos procedimentos definidos, garantindo que as ações propostas estejam de acordo
com o estabelecido no PGA;

-

Monitoramento Ambiental: corresponde a acompanhar a evolução das melhorias implantadas,
mediante aferição de resultados obtidos a cada ciclo de seis meses, com possíveis atualizações
do planejamento original, inclusive a adoção de novas atividades e procedimentos.
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Monitoramento e Acompanhamento

A necessidade de Monitoramento Ambiental está relacionada aos aspectos ambientais listados no
EIA/RIMA, em especial aos impactos ambientais considerados de maior abrangência e que possuam
necessidade de monitoramento sistemático durante a implantação do empreendimento, nas fases de
pré-construção e operação.
Esta etapa no processo de gestão ambiental tem como objetivo geral sistematizar as ações de
monitoramento e acompanhamento a serem desenvolvidas, identificando as responsabilidades por sua
execução.
Deverá ser definida uma sistemática de acompanhamento das ações de monitoramento propostas
relacionando os responsáveis pela sua execução e a frequência das ações de vistorias e
acompanhamento técnico. Previamente, indica-se a necessidade de monitoramento referente à
qualidade das águas do corpo receptor (Baía da Babitonga), à qualidade do ar no entorno imediato do
empreendimento, qualidade da água consumida pelos operários e colaboradores, ruídos, percepção da
comunidade durante o andamento das obras, monitoramento das atividades de terraplanagem e áreas
de bota-fora, e monitoramento dos recursos consumidos (água e energia elétrica).
Ressalta-se que tais parâmetros propostos são considerados de caráter mínimo e podem evoluir com o
andamento dos trabalhos. O atendimento dos mesmos certamente permite evidenciar o elevado
desempenho ambiental da obra/empreendimento, porém, certamente, outros fatores deverão ser
analisados possivelmente sugeridos pelos órgãos ambientais de controle e/ou partes interessadas.
Os dados obtidos serão tratados estatisticamente e os resultados apurados analisados, sendo que tal
análise é ferramenta fundamental para confirmar o atendimento das metas. Por meio dos gráficos e
tendências, os gestores ambientais da obra/empreendimento poderão promover as melhorias
necessárias, medidas corretivas dos desvios, atualização de dados e comunicação de seu desempenho
ambiental. Os dados de controle poderão ser mantidos, alterados, atualizados ou eliminados conforme
decisão dos gestores ambientais da obra/empreendimento.

Oportunidades de Melhoria/Não-Conformidades/Ações Corretivas e Preventivas

As não-conformidades/oportunidades de melhoria ambientais bem como as ações
corretivas/preventivas deverão seguir metodologias definidas em procedimentos que integram o
sistema de gestão ambiental da obra/empreendimento.

Registros

O cumprimento dos procedimentos deve ser registrado através de documentos próprios, a fim de
evidenciar a conformidade das ações e atividades da obra/empreendimento, comprovando a
viabilidade ambiental em eventuais auditorias e vistorias dos órgãos competentes e partes interessadas
(comunidade do entorno, ONGs, acionistas, clientes e fornecedores).
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Procedimentos

Fundamentados no Plano Básico Ambiental proposto no EIA/RIMA, o empreendimento deve adotar
procedimentos que assegurem que tais medidas mitigadoras possam ser efetivamente cumpridas. Tais
procedimentos devem compreender a totalidade dos aspectos ambientais durante as fases de
construção (infraestrutura e obras civis) e operação do terminal portuário.
Os procedimentos consistem em Procedimentos de Gestão Ambiental (PGA) que gerenciam as
ações de mitigação de impactos e controles ambientais nos vários setores/etapas do empreendimento.
Tais procedimentos esclarecem quais os impactos que são gerados nas diversas atividades a ser
desenvolvidas, sua magnitude e importância, e definem as ações (medidas mitigadoras e medidas de
controle).
O conhecimento e a ciência destes documentos por parte dos responsáveis e demais colaboradores
torna-se de fundamental importância para a concretização de um efetivo gerenciamento ambiental da
obra/empreendimento. A definição específica dos responsáveis deverá ser estabelecida dependendo da
estrutura funcional que a obra e posteriormente o terminal portuário abrangerá.
A listagem a seguir compreende os procedimentos necessários:
Tabela 2: Procedimentos – Etapa de Obras.
Procedimentos de Gestão Ambiental - Etapa de Obras
PGA-01
PGA-02
PGA-03
PGA-04

Procedimento para gerenciamento de canteiro de obras (parcela terrestre e aquática);
Procedimento para controle de supressão de vegetação e execução de terraplanagem;
Procedimento para gerenciamento das obras civis/instalação de equipamentos/
infraestrutura (parcela terrestre).
Procedimento para gerenciamento das obras civis/instalação de equipamentos/
infraestrutura (parcela aquática).

Tabela 3: Procedimentos – Operação.
Procedimentos de Gestão Ambiental – Operação
PGA-05
PGA-06
PGA-07
PGA-08
PGA-09
PGA-10
PGA-11
PGA-12
PGA-13

Procedimento para atividades administrativas e instalações de apoio;
Procedimento para movimentação de caminhões;
Procedimento para movimentação de composições ferroviárias;
Procedimento para recebimento e expedição de granéis;
Procedimento para movimentação de granéis sólidos vegetais por transportadores de
correias;
Procedimento para armazenamento de granéis sólidos vegetais;
Procedimento para movimentação de navios;
Procedimento para carregamento e descarregamento dos navios;
Procedimento para manutenção do terminal
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Da mesma forma, sequencialmente, deve-se definir a sistemática que a obra/empreendimento adotará
para abordar demais questões gerenciais, estabelecendo novos procedimentos, conforme propostas
abaixo:
-

Procedimento de identificação, avaliação e atualização de aspectos e impactos ambientais;
Procedimento de elaboração, aprovação e controle de documentos;
Procedimento de monitoramento de requisitos legais e outros;
Procedimento de preparação e resposta à emergências;
Procedimento de monitoramento e medição;
Procedimento de comunicação;
Procedimento de não-conformidade e ações corretivas e preventivas;
Procedimento de gerenciamento de registros;
Procedimento de treinamento, conscientização e competência.

Os programas ambientais aplicáveis devem compreender a necessidade de monitoramento e medição
dos parâmetros, conforme procedimento específico.

Índices que devem ser monitorados:

-

Monitoramento das atividades de Terraplanagem e áreas de bota-fora;
Percepção da Comunidade durante o andamento das obras;
Monitoramento dos Recursos Consumidos (água e energia elétrica);
Qualidade da Água consumida pelos operários;
Ruídos;
Qualidade da Água nos corpos hídricos do entorno;
Qualidade das Águas Estuarinas;
Qualidade do Ar;
Monitoramento da Biota Aquática.

Conforme item INDICADORES, a avaliação do desempenho ambiental está condicionada aos
indicadores abaixo relacionados (Tabela 4):
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Tabela 4: Indicadores da Avaliação do Desempenho Ambiental.
INDICADORES AMBIENTAIS (DURANTE A FASE DE OBRAS)
Percepção da comunidade;
Utilização de recursos;
Atividades de terraplanagem;
Qualidade da água consumida pelos operários;
Quantidade de resíduos sólidos da construção civil;
Qualidade da água do corpo receptor (Baía da
Babitonga e rios próximos);
Qualidade do ar;
Controle de ruídos;
Fauna

Avaliar periodicamente com a aplicação de
questionários específicos a percepção da
comunidade perante o andamento das obras;
Quantificar o consumo de água e energia;
Quantificar o material de descarte nas áreas de bota
fora;
Estabelecer os padrões de potabilidade e analisar
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Quantificar os resíduos de construção civil que
serão destinados a aterros licenciados;
Estabelecer os padrões de qualidade e analisar
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Estabelecer os padrões de qualidade e analisar
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Estabelecer os padrões máximos admissíveis e
analisar periodicamente através de medições;
Avaliar periodicamente os resultados do
monitoramento ambiental da Biota Aquática e
Fauna e Fauna Terrestre.

INDICADORES AMBIENTAIS (OPERAÇÃO)
Utilização de recursos;

Quantificar o consumo de água e energia;

Estabelecer os padrões de potabilidade e analisar
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Classificar e quantificar os resíduos sólidos gerados
Quantidade de resíduos sólidos;
(Resíduos Classes I, II e recicláveis)
Qualidade da água do corpo receptor (Baía da
Estabelecer os padrões de qualidade e analisar
Babitonga e rios próximos);
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Estabelecer os padrões de qualidade e analisar
Qualidade do ar;
periodicamente através de laudos laboratoriais;
Estabelecer os padrões máximos admissíveis e
Controle de ruídos;
analisar periodicamente através de medições;
Avaliar periodicamente os resultados do
Fauna
monitoramento ambiental da Biota Aquática e
Fauna e Fauna Terrestre.
Observação: Para os indicadores propostos, deve-se estabelecer metas paralelamente à evolução da obra e à
operação do terminal portuário. Tais metas devem ser analisadas e ajustadas, conforme resultados das auditorias,
atendendo ao princípio de melhoria contínua da obra/empreendimento.
Qualidade da água consumida pelos colaboradores;

Execução dos Procedimentos

A execução dos procedimentos de gestão ambiental consiste na proposta apresentada na sequência,
considerando as medidas mitigadoras e medidas de controle. Tal execução deve ser realizada pela
Gerência com ações de Coordenação, Supervisão e Monitoramento Ambiental. As planilhas devem
estar difundidas nos setores do empreendimento, permitindo sua funcionalidade (Tabela 5).

OAP® – Consultores Associados

10

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Tabela 5: Exemplo de Planilha a ser empregada no Sistema de Gestão Ambiental.
PGA-N°:

MODELO DE PROCEDIMENTO

Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Objetivo: listar e avaliar os impactos ambientais nos meios físico, biótico e socioeconômico e gerenciar os controles ambientais e medidas mitigadoras nesta etapa da
obra/empreendimento;
Meio

Impacto
Ambiental

Avaliação
Atributos

Qualificação

Medidas
Mitigadoras

Medidas de
Controle

Responsáveis

Monitoramento

Apresentar
medidas
mitigadoras
constantes no
capítulo 11 do
EIA;

Apresentar
medidas de
controle constantes
no capítulo 11 do
EIA;

Coordenação,
Supervisão e
Monitoramento
Ambiental;

Especificar os
parâmetros
pertinentes nesta
etapa;

Obs:

Natureza:
Intensidade:
Definir o
meio de
abrangência
do impacto
ambiental:
físico/ biótico/
socioeconômi
co

Abrangência
Descrever
aspecto impacto
ambiental

Mitigabilidade/
Potencialidade:
Ocorrência:
Temporalidade:

Avaliação
do
aspecto/
impacto
ambiental
conforme
capítulo 11 do
EIA;

Reversibilidade:
Propriedades
cumulativas:
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Controles Ambientais

A antecipação das consequências socioambientais em decorrência das necessárias intervenções
antrópicas, visando à implantação da obra e a posterior operação do empreendimento, facilitam a
escolha de processos de operação alternativos, que garantam os menores níveis de interferência
ambiental possível.
Possíveis impactos ambientais inerentes ao empreendimento foram previstos no EIA/RIMA elaborado.
Neste sentido, tais ações de controle que visam eliminar/amenizar potenciais riscos integram os
procedimentos já estabelecidos no presente Programa de Gestão Ambiental.
As ações são de extrema importância, sendo indispensáveis durante e posteriormente à implantação da
obra. Desta maneira, o monitoramento e fiscalização ocorrerão por todas as partes envolvidas,
englobando empreendedor, executor e órgãos ambientais.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Gestão Ambiental está diretamente ligado a todos os Programas ambientais listados no
EIA, devendo fornecer subsídios para o correto e eficaz gerenciamento ambiental da
obra/empreendimento.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Programa deverá considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis, tais como
a Norma ABNT NBR ISO - 14001: Sistemas da Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para
uso.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O sistema de gestão ambiental deverá ser avaliado quanto à sua eficácia a partir da aplicação do
procedimento de auditoria ambiental, constante no programa de auditoria. As não-conformidades/
oportunidades de melhoria detectadas serão acompanhadas e tratadas através de ações corretivas/
preventivas.
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A aplicação dos procedimentos poderá ser evidenciada através do Programa de Auditoria Ambiental
que promoverá o levantamento dos aspectos ambientais da organização, fornecendo subsídios para
melhoria.
A incorporação dos conceitos de gestão ambiental certamente promoverá a aplicação dos controles
operacionais adequados às particularidades da obra / empreendimento, garantindo sua
sustentabilidade.
Tal situação permitirá que os órgãos ambientais de controle e toda e qualquer parte interessada,
atestem o total cumprimento dos requisitos legais e sua viabilidade ambiental, traduzindo em uma
imagem positiva do terminal portuário.
Ambos os programas propostos podem ser encarados como um claro compromisso com a prevenção
de potenciais impactos causados ao meio ambiente, bem como, possibilita assegurar o valor do
desempenho ambiental requerido pelo empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma a seguir apresenta as etapas do empreendimento e os procedimentos de gestão
específicos em para etapa de implantação (Tabela 6). Destaca-se que os procedimentos previstos para
a etapa de operação serão permanentes.
O cronograma geral (Tabela 7) atende a Informação Técnica 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS
que solicita a apresentação do prazo de instalação física das obras e sua operação, relacionando o
inicio de cada programa de monitoramento a partir destas fases.
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Tabela 6: Cronograma de execução dos Procedimentos de Gestão Ambiental para a etapa de obra – IMPLANTAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO
Procedimentos de Gestão Ambiental

Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Mês
11

Mês
12

Mês
13

Mês
14

Mês
15

Mês
16

Mês
17

Mês
18

PGA-01: Procedimento para
gerenciamento de canteiro de obras
(parcela terrestre e aquática);
PGA-02: Procedimento para supressão
de vegetação e controle de execução de
terraplanagem;
PGA-03: Procedimento para
gerenciamento das obras
civis/instalação de equipamentos/
infraestrutura (parcela terrestre);
PGA-04: Procedimento para
gerenciamento das obras
civis/instalação de
equipamentos/infraestrutura
(parcela aquática);
Demais procedimentos gerenciais a
serem implantados
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Tabela 7: Cronograma Geral conforme solicitado na Informação Técnica 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS
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1. PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

O Programa de Auditoria Ambiental – PAA - consolida-se como uma ferramenta para avaliação da
efetividade das ações ambientais desenvolvidas durante as fases de obra e operação do terminal
portuário a ser implantado no Município de São Francisco do Sul - SC.
Neste sentido, todos os procedimentos que integram o Programa de Gestão Ambiental serão objetos de
auditoria conforme as diretrizes estabelecidas no presente programa.
De acordo com a NBR ISO 14.010 (ABNT 1996), auditoria ambiental é o processo sistemático e
documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria
para determinar se as atividades, eventos, sistema de gestão e condições ambientais especificadas ou
as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios estabelecidos, e para
comunicar os resultados deste processo às partes interessadas.

1.1. JUSTIFICATIVA

A elaboração do presente Programa de Auditoria Ambiental se justifica no atendimento das condicionantes da

Licença Prévia N° 364/2010, emitida pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis.
O Presente Programa foi estabelecido a fim de verificar se o SGA da obra/empreendimento:
- Atende aos critérios estabelecidos e implantados através do EIA/RIMA;
- Atende aos requisitos legais;
- Propicia a validação dos métodos desenvolvidos nos Programas Ambientais; e
- Garante a melhoria contínua do desempenho ambiental requerido pelo empreendimento.
A auditoria ambiental exerce grande influência na formulação da política de minimização dos
impactos ambientais causados pelas empresas e, por conseguinte, de diminuição dos níveis de
impactos ambientais.
Sua execução constitui, assim, um forte critério para as decisões das Superintendências, quanto à
importância da prevenção de impactos e custos envolvidos em acidentes ou atividades que ofereçam
riscos ao meio ambiente.
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1.2. OBJETIVOS

O Programa de Auditoria Ambiental visa promover uma avaliação sistemática da aplicabilidade dos
procedimentos definidos no PGA e a eficácia do sistema na obra / empreendimento, ponderando seu
desempenho ambiental.
Através do processo de auditoria, o empreendimento visa aferir e validar a metodologia implantada
dos Programas Ambientais, além de assegurar a continuidade do processo, durante toda sua fase de
operação.
Desta forma, o Programa de Auditoria Ambiental visa:
-

Assegurar a melhoria contínua por meio do processo de aprimoramento do desempenho
ambiental global, considerando a política ambiental estabelecida;
Identificar tendências no sistema e garantir a correção das deficiências registradas;
Determinar a adequação da implantação e manutenção do SGA;
Fornecer importantes informações às Superintendências da empresa, quanto ao seu
desempenho ambiental; e
Identificar áreas de potenciais melhorias do SGA, através de adequações e refinamento dos
Programas Ambientais e dos processos envolvidos.

1.3. INDICADORES

A efetividade do Programa de Auditoria Ambiental está relacionada à elaboração dos relatórios de
auditoria, estabelecimento de ações preventivas e corretivas. Os mesmos devem ser acompanhados.

1.4. PÚBLICO ALVO

O Programa de Auditoria Ambiental é destinado às partes envolvidas em um processo de auditoria,
considerando a equipe auditora, além dos auditados (funcionários, contratados, terceirizados) e demais
partes interessadas nos resultados desse processo. Considera-se ainda como público-alvo do Programa
a população que reside e trabalha na área de influência do empreendimento.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O presente programa consolida-se como instrumento para aferição da efetividade das ações ambientais
desenvolvidas pelo empreendimento, de acordo com o proposto nos procedimentos de gestão
ambiental. Neste sentido, as ações e rotinas aplicáveis deverão ser evidenciadas e serão objetos de
auditoria conforme as diretrizes estabelecidas neste documento técnico.
Embora o objetivo deste programa de auditoria não seja a certificação do empreendimento, o mesmo
irá direcionar para a comprovação dos procedimentos e rotinas ambientais.
Dentre os objetivos específicos, o presente programa foi estabelecido a fim de verificar a efetividade
dos procedimentos de gestão ambiental propostos, e ainda se o mesmo:
-

Atende aos critérios estabelecidos e implantados;
Atende aos requisitos legais;
Propicia a validação dos métodos desenvolvidos nos Procedimentos Ambientais; e
Garante a melhoria contínua do desempenho ambiental requerido pela obra/empreendimento.

A auditoria ambiental exerce grande influência na formulação da política de minimização dos
impactos ambientais causados pelas empresas e, por conseguinte, de diminuição de índices de
poluição.
Entre outras funções, a conferência das ações a serem executadas pode fornecer informações
específicas para os administradores do empreendimento e identificar áreas de potenciais melhorias do
sistema de gestão ambiental através de adequações nos procedimentos propostos e dos processos
envolvidos.

Execução do Programa de Auditoria Ambiental

O programa de auditoria deverá abranger duas fases distintas, considerando as obras e a futura
operação do terminal portuário. A primeira deverá obedecer ao cronograma de implantação do
empreendimento, considerando a instalação do canteiro de obras e os aspectos ambientais previstos na
construção de uma obra civil desse porte.
A operação por ser permanente, poderá evoluir e sofrer adequações, porém, ambas devem seguir os
preceitos básicos da Norma NBR ISO 14011 que descreve as definições, funcionalidades e
procedimentos da auditoria.
Conforme a NBR ISO 14001, para serem abrangentes, os procedimentos de auditorias devem
considerar o escopo da auditoria, a freqüência e as metodologias, bem como as responsabilidades e
requisitos relativos à condução de auditorias e à apresentação dos resultados.
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A realização de auditorias deverá obedecer a um procedimento específico constante no Programa
de Gestão Ambiental proposto. Além dos requisitos legais, o programa de auditoria requer
evidenciar todos os procedimentos do sistema, apontando oportunidades de melhorias e nãoconformidades através do relatório de auditoria que será elaborado pela equipe de auditores.

Início da Auditoria

A fase preliminar compreende o escopo da auditoria, a ser determinado pelo auditor-líder. Os
locais a serem auditados compreendem todas as instalações provisórias durante a fase de obras,
incluindo as obras de infraestrutura que darão suporte ao terminal portuário, tais como vias de
acesso e todos os setores do futuro empreendimento, abrangendo a amostragem máxima de
colaboradores.
A freqüência de auditorias durante a fase de obras deverá ocorrer conforme cronograma de
obras, e não deixar de considerar nenhuma etapa tanto na fase terrestre como aquática. A
operação deverá ter um ciclo semestral de auditorias.
Os objetivos e escopo da auditoria devem ser comunicados aos auditados antes da realização da
auditoria. Com relação à equipe auditora, deve-se considerar a competência e conhecimentos para
realização da auditoria. A definição da equipe auditora considera a objetividade, independência e
profissionalismo: os membros da equipe de auditoria devem ser livres de conflitos de interesse, além
de estarem independentes das atividades por eles auditadas.

Plano de Auditoria

O plano de auditoria deve ser definido conforme o escopo da auditoria e deverá conter: Área (Setor),
Responsáveis, Turno, Relação dos colaboradores auditados, indicação da equipe de auditores e
procedimentos auditados. O mesmo deverá estabelecer quais os fatores que devem ser evidenciados e
estarem disponíveis aos interessados. O plano de auditoria compõe um procedimento específico do
programa de gestão ambiental.

Atividades

As rotinas de auditoria compreendem a coleta de evidências nos setores da obra/empreendimento. Tais
evidências compreendem registros, atas de reunião, laudos técnicos, depoimentos de partes
interessadas, observações in loco, entre outros, dependendo dos aspectos ambientais que se esteja
analisando. Os eventuais indícios de não-conformidades também devem ser registrados. O processo
de Realização de Auditoria deve transcorrer dentro do período estabelecido para sua realização,
obedecendo fielmente ao programa estabelecido.
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Os critérios de auditoria são definidos entre auditor e auditado. As constatações de auditoria devem ser
analisadas criticamente com os gestores do setor, visando obter o reconhecimento dos fatos e de todas
as constatações de não-conformidade.

Relatório de Auditoria

Ao final de cada processo de auditoria, o auditor líder deverá elaborar o Relatório de auditoria, que
deverá ser entregue à Gerência de Meio Ambiente, para conhecimento, análise e providências
relacionadas às Não-Conformidades e Ações Preventivas.
O relatório de auditoria deve conter itens como: identificações; objetivos e escopo da auditoria;
critérios da auditoria; período e datas; equipe de auditoria; identificação dos entrevistados na auditoria;
resumo do processo de auditoria, incluindo obstáculos encontrados; conclusões; declaração de
confidencialidade; e identificação das pessoas que recebem o relatório.
Além do relatório para controle interno, a obra/empreendimento deverá elaborar um relatório sucinto,
contendo as evidências encontradas, e o mesmo deve ficar à disposição para as partes interessadas.
Como partes integrantes do Relatório de Auditoria são estabelecidas as Não-conformidades e
observações detectadas durante o processo de auditoria. As ações corretivas e preventivas serão
acompanhadas pela Gerência de Meio Ambiente, com o propósito de garantir a efetividade das ações e
da Melhoria Continua. Os registros, documentos de trabalho, minutas e relatórios finais referentes à
auditoria devem ser armazenados.

Procedimento de Auditoria Ambiental

O procedimento de auditoria ambiental está apresentado sequencialmente na Tabela 1.

Objetivo

Estabelecer as atividades de auditoria e verificação, permitindo seu planejamento, realização e
divulgação com o objetivo de verificar a eficácia do sistema. O objetivo do procedimento é verificar a
adequação dos diversos setores e etapas do empreendimento com as normas e rotinas internas,
avaliando seu desempenho ambiental;
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Ações e Responsabilidades:

Gerência de Meio Ambiente: Coordenar atividade de auditoria com elaboração do cronograma de
auditoria, informar às áreas envolvidas a data da auditoria, promover relatório de auditoria e
encaminhar às partes interessadas, aberturas das não-conformidades de auditoria e das respectivas
ações corretivas e verificação da eficácia das mesmas, seu fechamento ou reabertura.
Setores Auditados: Tratar das ações corretivas definidas em função das não-conformidades
apontadas, mantendo a Gerência de Meio Ambiente informada do andamento e observando os prazos
para fechamento;

Condições Gerais:

A atividade de auditoria é coordenada pela Gerência de Meio Ambiente que semestralmente elabora o
plano de auditoria.
Durante a fase de obras, auditorias específicas de determinada etapa poderão ser realizadas em
menores períodos. O procedimento consiste em evidenciar o cumprimento dos procedimentos de
gestão ambiental, considerando as medidas de mitigação dos impactos ambientais e medidas de
controle.
Os relatórios de auditoria contendo tais evidências, bem como não-conformidades encontradas, serão
confeccionados e encaminhados às partes interessadas, incluindo os órgãos ambientais. Ações
preventivas e corretivas devem ser praticadas.
As rotinas de auditoria deverão obedecer ao seu planejamento especificado na seqüência.
O Modelo de Plano de Auditoria é apresentado a seguir na Tabela 1.

1.7. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Auditoria Ambiental (PAA) está diretamente ligado a todos os Programas do presente
PBA. O PAA utiliza-se de checagens amostrais nos demais programas ambientais listados no Cap. 12
do EIA, coletando evidências e assegurando a eficácia do sistema.
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1.8. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Programa deverá considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis, tais
como:
-

ABNT NBR ISO 14010: Diretrizes Para Auditoria Ambiental - Procedimentos de Auditoria Auditoria de Sistemas de Gestão Ambiental.
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Tabela 1: Modelo do Plano de Auditoria para a implantação e Operação.
PLANO DE AUDITORIA
IMPLANTAÇÃO
Procedimentos de
Gestão Ambiental

Canteiro de Obras

Supressão da Vegetação e
Execução da Terraplanagem

Obras civis/instalação de
equipamentos/infraestrutura
(parcela terrestre)

Obras civis/instalação de
equipamentos/ infraestrutura
(parcela aquática);

PGA-01
PGA-02
PGA-03
PGA-04
Demais
procedimentos
gerenciais
a
serem
implantados:
OPERAÇÃO
Procedimentos de
Gestão Ambiental

Adm. Apoio

Movim. Camin

Movim. Ferrov.

Receb. –
Exped.

Movim. Granéis

Armazém Granéis

Movim. Navios

Carreg.
Descar.
Navios

Manutenção

PGA-05
PGA-06
PGA-07
PGA-08
PGA-09
PGA-10
PGA-11
PGA-12
PGA-13
Demais procedimentos
gerenciais a serem
implantados
Observações:
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1.9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Os relatórios permitem o acompanhamento das auditorias realizadas, que devem ser seguidas de ações
preventivas e corretivas. As correções e prevenções devidamente praticadas garantem a funcionalidade
do programa.

1.10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo apresenta as etapas do empreendimento e a rotina de auditoria prevista (Tabelas
2 e 3).
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Tabela 2: Cronograma de Auditoria para a etapa de obra – IMPLANTAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO
Procedimentos de Gestão
Ambiental
PGA-01: Procedimento para
gerenciamento de canteiro de obras
(parcela terrestre e aquática);
PGA-02: Procedimento para
supressão de vegetação e controle de
execução de terraplanagem;
PGA-03: Procedimento para
gerenciamento das obras
civis/instalação de equipamentos/
infraestrutura (parcela terrestre);
PGA-04: Procedimento para
gerenciamento das obras
civis/instalação de
equipamentos/infraestrutura
(parcela aquática);
Demais procedimentos gerenciais a
serem implantados
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Tabela 3: Cronograma de Auditoria para a etapa de OPERAÇÃO.
Procedimentos de Gestão
Ambiental

Ano
01 A01

Ano
01 A02

Ano
02 A01

Ano
02 A02

Ano
03 A01

OPERAÇÃO
Ano Ano Ano
03 - 04 - 04 A02 A01 A02

Ano
05 –
A01

Ano
05A02

Ano
06 A01

Ano
06A02

Ano
07 A01

Ano
07 A02

Ano
08A01

Ano
08 A02

Ano
-09A01

Ano09A02

PGA-05: Procedimento para
atividades administrativas e
instalações de apoio;
PGA-06: Procedimento para
movimentação de caminhões;
PGA -07: Procedimento para
movimentação de composições
ferroviárias;
PGA-08: Procedimento para
recebimento e expedição de granéis;
PGA – 09: Procedimento para
movimentação de granéis sólidos
vegetais por transportadores de
correias;
PGA -10: Procedimento para
armazenamento de granéis sólidos
vegetais;
PGA – 11: Procedimento para
movimentação de navios;
PGA -12: Procedimento para
carregamento e descarregamento
dos navios;
PGA -13: Procedimento para
manutenção do terminal
Demais procedimentos gerenciais a
serem implantados
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1.11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os objetivos propostos, comprova-se que o Programa de Auditoria é um importante
instrumento de avaliação que fornece informações estratégicas para o eficaz gerenciamento de seus
aspectos ambientais.
A atuação de uma equipe de auditores durante as seqüentes etapas da obra, bem como após a
operação, permite ações de prevenção, correção e acompanhamento de aspectos que eventualmente
podem estar falhando no sistema.
A elaboração dos relatórios de auditoria permite que os órgãos ambientais de controle e toda e
qualquer parte interessada, atestem o total cumprimento dos requisitos legais e sua viabilidade
ambiental, traduzindo em uma imagem positiva do terminal portuário.
Ambos os programas propostos podem ser encarados como um claro compromisso com a prevenção
de potenciais impactos causados ao meio ambiente, bem como, possibilita assegurar o valor do
desempenho ambiental requerido pelo empreendimento.
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Caderno 3.3 - RUÍDOS
Programa de Monitoramento de Ruídos
Junho/2013

O Programa de Monitoramento de Ruídos foi considerado atendido no Parecer Técnico nº
4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS

1.1. JUSTIFICATIVA

Ruído é toda vibração que chega ao aparelho auditivo e o perturba (PETIAN, 2008). Age sobre o
organismo humano de várias maneiras, comprometendo além do funcionamento do aparelho auditivo,
as atividades físicas, fisiológicas e mentais dos indivíduos a ele exposto (LACERDA, 1971). Afeta
todo organismo e não apenas o aparelho auditivo.
A ação maléfica dos ruídos depende de fatores ligados ao indivíduo, da suscetibilidade individual, de
elementos do próprio agente ruído, tais como: a intensidade, o tipo, o tempo de exposição, o espectro
sonoro e de contribuintes do meio ambiente, região do espaço de propagação do ruído (ANDRADE,
2004).
A OMS – Organização Mundial da Saúde (1980) cita como efeitos físicos graves à exposição a níveis
excessivos de ruídos a perda auditiva imediata; surdez temporária (conhecida como mudança
temporária do limiar de audição) e a surdez permanente.
A exposição a níveis excessivos de ruídos caracteriza-se como um dos principais problemas
ambientais do planeta, visto que a população está constantemente exposta a níveis que se encontram
acima dos suportáveis e recomendáveis.
Nas comunidades residentes no entorno da fonte geradora, os efeitos são semelhantes aos gerados no
ambiente de trabalho, incluindo, a sensação de incômodo, perturbação no lazer, distúrbios de sono,
estresse e possíveis efeitos secundários físicos e psíquicos (ANDRADE, 2004).
Nas comunidades residentes no entorno da fonte geradora, os efeitos podem influenciar de maneira
negativa no desempenho das tarefas de comunicação, interferir na concentração, sensação de
incômodo, perturbação no lazer, distúrbios de sono, estresse e possíveis efeitos secundários físicos e
psíquicos (ANDRADE, 2004).
Na construção civil, o uso de máquinas cada vez mais rápidas e ruidosas influencia de maneira
significativa na qualidade ambiental dos canteiros de obras e das regiões do entorno, visto que o ruído
gerado (na ausência de um tratamento acústico) não respeita os limites das áreas de trabalho.
O ruído da construção civil, além de incluir todos os tipos de ruído (impulsivo, de passagem,
estacionário e intermitente) também, devido ao acionamento dos equipamentos através da condição
“liga e desliga”, ou seja, em curto espaço de tempo e de forma imprevisível e não contínua, gera um
incômodo maior que a grande maioria dos ruídos ambientais. Devido à imprevisibilidade do ruído das
construções, os riscos nocivos físicos e subjetivos estão permanentemente presentes (ANDRADE,
2004).
No Brasil, a avaliação do impacto ambiental sonoro passou a ser exigida como parte integrante dos
Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EPIA) como instrumento de execução da Política Nacional de
Meio Ambiente, em 31 de agosto de 1981. (SOUZA, 1996 apud ANDRADE, 2004).
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Na fase de implantação do empreendimento, a geração de ruídos ocorrerá nos canteiros de obras, na
fase de terraplenagem, na implantação das estruturas do porto e na movimentação de equipamentos.
Segundo ANDRADE (2004), a geração de ruídos no canteiro de obras varia em função das atividades
e dos equipamentos utilizados; em razão do tempo e continuidade da atividade geradora; da disposição
do equipamento no canteiro, entre outras variáveis. Já na fase de operação, ocorrerá no transporte de
insumos por caminhões e trens e/ou pela movimentação dos produtos a partir de maquinários
instalados na retroárea dos terminais.
Com o possível impacto da geração de ruídos na saúde e bem-estar da população residente no entorno
da obra, faz-se necessário o desenvolvimento de um Programa de Monitoramento de Ruídos.

1.2. OBJETIVOS

Garantir que os ruídos gerados durante a implantação e operação do terminal permaneçam abaixo dos
limites estabelecidos pela legislação vigente e pelas normas técnicas utilizadas e nos níveis
característicos de cada equipamento.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar a interferência gerada pela implantação do empreendimento no conforto acústico das
comunidades circunvizinhas e daquelas lindeiras às vias de acesso, gerando subsídios ao
desenvolvimento de eventuais medidas de controle e/ou mitigação de modo a garantir a saúde e o
bem-estar de todos os grupos impactados.
Avaliar a interferência gerada pela implantação do empreendimento no conforto acústico das
comunidades circunvizinhas e daquelas lindeiras às vias de acesso, gerando subsídios ao
desenvolvimento de eventuais medidas de controle e/ou mitigação de modo a garantir a saúde e o
bem-estar de todos os grupos impactados.

1.3. NDICADORES

Níveis de pressão sonora aferidos nos pontos de amostragem.
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1.4. PÚBLICO ALVO

População residente no entorno da área do empreendimento e das vias de acesso.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O programa de monitoramento deverá garantir que os níveis de ruídos gerados durante a implantação e
operação dos terminais permaneçam dentro dos limites admitidos pela legislação vigente e pelas
normas técnicas adotadas.
A empresa responsável pela execução da obra deverá fornecer controlar e disciplinar o uso dos EPI’s
(protetor auricular) recomendados para os serviços executados.
Deverá ser mantida e controlada, com critérios, a obrigatoriedade de realização de exames
audiométricos com periodicidade semestral. Esse exame é bastante simples e permite obter
informações importantes sobre a situação auditiva dos funcionários, bem como a respeito da eficiência
do uso de protetores auriculares na redução dos problemas auditivos.
Com a revogação do Decreto Estadual 14.250/81, que fixava limite para emissão de ruídos, pela Lei
Estadual nº 14.675/09, e tendo em vista que o município de São Francisco do Sul não possui uma
legislação específica para tal assunto, as medições deverão atender as recomendações estabelecidas na
NBR 10.151/2000 “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade –
Procedimento”.
As medições deverão ser realizadas por meio da verificação dos índices de ruídos medidos através de
equipamento do tipo decibelímetro. Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medição
de nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A” (LAeq), conforme especifica a norma. Nesse
método de medição, se obtém o nível de ruído constante que possui a mesma energia acústica que os
níveis flutuantes originais durante o período de tempo. Caso o medidor de pressão sonora não
disponha dessa função, deverá ser calculado o Nível de Pressão Sonora Equivalente em dB(A) (L Aeq),
através da expressão:

onde:
Li é o nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta fast a cada 5 s, durante o tempo de
medição do ruído;
n é o número total de leituras.

OAP® – Consultores Associados

4

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Antes da execução das obras, deverão ser realizadas medições nos locais pré-determinados com o
objetivo de caracterizar o nível de ruído ambiente (Lra). O Lra caracteriza-se pelo nível de pressão
sonora, no local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pelo empreendimento.
Os ruídos gerados na construção civil podem ser classificados de três maneiras: ruídos com caráter
contínuos ou estacionários (apresentam pouca ou nenhuma variação do nível sonoro, como por
exemplo, um compressor); ruídos com caráter intermitentes (apresentam dentro de um intervalo de
pelo menos 1 minuto a variação de 3 dB, como por exemplo, uma serra elétrica) e o ruído com caráter
impulsivo ou de impacto (picos de energia acústica com duração menor de 1 segundo e que se repetem
a intervalos maiores do que 1 segundo, como por exemplo bate-estaca, martelete, explosões, entre
outros).
Para ruídos contínuos ou intermitentes, o aparelho deverá operar no circuito de compensação "A"
conectado a resposta lenta (slow). As medições deverão ser efetuadas em pontos afastados
aproximadamente 1,2 metros do piso e pelo menos 2 metros afastado do objeto a ser aferido e de
qualquer outra superfície refletora.
Para ruídos com características impulsivas ou de impacto, o nível corrigido (L c) será determinado pelo
valor máximo medido com o aparelho de medição operando no circuito de compensação “A” (LAeq),
conectado a resposta rápida (fast) acrescido de 5 dB(A). As medições deverão ser efetuadas em pontos
afastados aproximadamente 1,2 metros do piso e pelo menos 2 metros afastado do objeto a ser aferido
e de qualquer outra superfície refletora.
Para maior precisão dos dados amostrados deverão ser realizadas no mínimo 5 aferições com duração
de 60 segundos cada, em cada local de medição.
Com o objetivo de caracterizar o possível impacto dos ruídos nas comunidades circunvizinhas, ficam
estabelecidos 4 pontos de amostragem no canteiro de obras externo e 4 pontos de amostragem no
canteiro de obras interno. Além dos pontos de amostragem localizados nos canteiros de obras, deverão
ser realizadas aferições de pressão sonora nos seguintes pontos: na praia do Inglês, na Rua Francisco
Machado de Souza (PR-06); na confluência das Ruas Leite Ribeiro e Darci Addison (PR-08) e na
comunidade Bela Vista, também conhecida como comunidade Rabo Azedo (PR-05).
Após a execução das medições, os níveis de ruído aferidos serão comparados com os Níveis de
Critério de Avaliação (NCA) estabelecidos pela ABNT NBR 10151:2000.
Conforme o zoneamento urbano definido pela Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Lei
Municipal nº 763, de 22 de abril de 1981, os locais onde serão instalados os canteiros de obras interno
(PR-1, PR-2, PR-3 e PR-4) e o externo (PR-9, PR-10, PR-11 e PR12) encontram-se situados,
respectivamente, na Zona Portuária - 1 (ZP 1) e Zona Portuária - 2 (ZP 2). Essas áreas visam
estimular, concentrar e agrupar as atividades comerciais, industriais e de serviços, principalmente
voltadas para a função portuária.
Ao comparar o zoneamento urbano definido pela Lei Nº 763/81 com as classificações das áreas
descrita na ABNT NBR 10151:2000, as áreas dos canteiros de obras (interno e externo) foram
caracterizadas como áreas predominantemente industriais. Dessa forma, os níveis de ruídos
admissíveis são de 70 decibels no período diurno (das 7 às 22 horas) e 60 decibels para o período
noturno (das 22 às 7 horas).
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Os pontos PR-5, PR-7 e PR-8 de acordo com o zoneamento municipal localizam-se na Zona Portuária
-1 (ZP-1). Logo, o NCA não poderá ultrapassar 70 decibels no período diurno (das 7 às 22 horas) e 60
decibels para o período noturno (das 22 às 7 horas).
O ponto PR-6, por estar localizado em uma Zona Residencial e por se caracterizar como áreas mistas
predominantemente residenciais, o NCA não poderá ultrapassar os 55 decibels para o período diurno e
50 decibels para o período noturno.
As coordenadas planas dos 12 pontos de medição de emissão de ruídos, o zoneamento dos pontose a
respectiva classificação estão apresentadas na Tabela 1.
Deverá ser realizado o controle da emissão de ruídos e vibrações das máquinas e equipamentos nos
canteiros de obra, através de vistorias e manutenções periódicas, de forma a garantir que os níveis de
ruídos gerados permaneçam dentro dos limites máximos estabelecidos pelos fabricantes de cada
equipamento.
O planejamento do layout do canteiro-de-obras deverá contemplar medidas de controle de emissões
sonoras diretamente na fonte de propagação, separando os equipamentos e atividades ruidosas das
fontes receptoras, através da construção de salas com isolamento acústico (onde deverão ser
enclausurados os equipamentos ruidosos) evitando à propagação do ruído e/ou a instalação de painéis
refletores próximos às fontes ruidosas ou em posição receptora.
No Canteiro de Obras Externo, com o objetivo de resguardar o bem-estar e a qualidade de vida da
população circunvizinha, a área demarcada deverá concentrar as atividades e maquinários
potencialmente ruidosos. Dessa forma, aproveita-se do efeito de mascaramento dos ruídos gerados
pela rodovia BR-280 evitando a criação de uma nova zona de emissão sonora. Os pontos de
monitoramento estabelecidos (PR-9; PR-10; PR-11 e PR-12) foram alocados ao redor do canteiro de
obras e podem ser vistos na (Figura 1). No Canteiro de Obras Interno e o Canteiro de Obras da Ponte
de Acesso, tal adaptação não é aplicável.
No caso da verificação de emissões fora do padrão aceitável, deverá ser providenciado o reparo dos
equipamentos que estejam provocando tal alteração.
Os dados coletados em campo irão compor um relatório de monitoramento de ruído que deverá conter
as seguintes informações:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Marca, tipo ou classe de série do equipamento de medição utilizado;
Data e número do último certificado de calibração do equipamento utilizado;
Descrição detalhada dos pontos de medição;
Horário e duração das medições de ruído;
Nível de pressão sonora corrigido;
Nível de ruído ambiente.

Durante a implantação do empreendimento, a frequência dos monitoramentos será semanal, com
apresentação de relatórios trimestrais. Na fase de operação do empreendimento, deverão ser realizadas
medições trimestrais, com a apresentação de relatórios anuais.
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Figura 1: Área de concentração de atividades potencialmente ruidosas no Canteiro de obras externo.

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

As localizações e coordenadas dos pontos de monitoramento de ruídos são apresentadas nos Mapas de
Identificação dos Pontos de Monitoramento de Ruídos e Tabela 1 apresentados a seguir.
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Tabela 1: Coordenadas planas*, zoneamento e Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido para os pontos de monitoramento.
Coordenadas Planas

*

Ponto de medição

Zoneamento urbano

Tipos de área

(Lei municipal nº 763/81)

(ABNT NBR 10151:2000)

E

N

PR-01

736127,85

7096257,19

Zona Portuária - 1

PR-02

736339,60

7096481,16

PR-03

736470,59

PR-04

Nível de Critério de
Avaliação - NCA
(ABNT NBR
10151:2000)
Diurno

Noturno

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

7096618,67

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

736504,02

7096434,20

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-05

736280,66

7096529,61

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-06

736781,05

7096518,76

Zona Residencial - 1

Área mista, predominantemente residencial

55 dB(A)

50 dB(A)

PR-07

736720,42

7096029,24

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-08

736275,72

7095445,26

Zona Portuária - 1

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-09

737715,70

7093941,75

Zona Portuária - 2

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-10

737908,75

7094173,40

Zona Portuária - 2

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-11

737988,04

7094169,27

Zona Portuária - 2

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

PR-12

737879,10

7093865,22

Zona Portuária - 2

Área predominantemente industrial

70 dB(A)

60 dB(A)

*

Coordenadas UTM, DATUM SAD 69
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1.5.2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Veículos para o deslocamento das equipes;
01 GPS;
01 Máquina fotográfica;
01 Computador;
01 Decibelímetro

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento do Canteiro de Obras;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Subprograma de recuperação das Áreas dos Canteiros-de-Obras;
Programa de Obras de Terraplanagem;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, Art. 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
A Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu artigo 54 diz que
“Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana (...)” caracteriza-se em infração punível com pena de reclusão e multa.
A Resolução CONAMA nº 001 de 08 de março de 1990, considera que os problemas dos níveis
excessivos de ruídos estão incluídos entre os sujeitos ao Controle da Poluição de Meio ambiente. Em
seu inciso II, diz “São prejudiciais à saúde e ao sossego público (...) os ruídos com níveis superiores
aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 (...)”.
A Resolução CONAMA nº 002 de 08 de março de 1990, institui nacionalmente o Programa Silêncio,
visando controlar o ruído excessivo que possa interferir no bem-estar da população.
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A ABNT NBR 10.151/2000 “Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade – Procedimento” fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do
ruído em comunidades, definindo limites de níveis de ruído para ambientes externos, de acordo com o
tipo de área onde se localiza o empreendimento.
No âmbito municipal, a Lei nº 604 de 26 de abril de 1976, que modifica o código de posturas do
município de São Francisco do Sul, em seu Art. 53 diz que “É proibido causar qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente-solo, água e ar, que direta ou
indiretamente crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar
público”. Em seu Art. 96, estabelece que é expressamente proibido perturbar o sossego público com
ruídos ou sons excessivos.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Medições semanais da pressão sonora nos pontos pré-determinados e no interior do canteiro
de obras na fase de implantação;
Relatórios trimestrais da avaliação da pressão sonora;
Medições trimestrais da pressão sonora na fase de operação;
Relatório Anual da avaliação da pressão sonora.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Programa de Monitoramento de Ruídos deverá ser realizado durante toda a obra de implantação do
terminal, até que seja observada a estabilização dos níveis de pressão sonora na área do
empreendimento e adjacências, seguindo a metodologia já descrita anteriormente.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

1.1. JUSTIFICATIVAS

O conceito de ar limpo é relativo, considerando que os seres vivos já estão acostumados com
concentrações normais de substâncias na atmosfera. No entanto quando ocorrem alterações nestes
níveis, alguns efeitos poderão ser observados, tanto em relação ao ser humano quanto a outras formas
de vida, e mesmo a materiais inertes.
A poluição atmosférica tem sido tema de muitas discussões, já que o impacto ambiental provocado é
causador de tantos danos, os quais refletem na saúde humana, nos ecossistemas e nos materiais
(IBRAM/SEDUMA, 2008).
A qualidade do ar, se comparada com a situação de 40 a 50 anos atrás, tem mudado e melhorado
significativamente na maioria das cidades, devido a redução de emissões e o desenvolvimento de
tecnologias de ponta. A contribuição de gases ácidos como dióxido de enxofre e ácido fluorídrico
tanto quanto alguns metais pesados têm diminuído drasticamente (KLUMPP, et AL, 2001).
Concentrações elevadas de poluentes atmosféricos representam um risco para a saúde humana,
danificam flora e fauna e destroem monumentos históricos e construções modernas. Tais efeitos
ocorrem com alta freqüência em aglomerações urbanas, considerando que uma grande quantidade dos
mais diversos poluentes está sendo emitida em área relativamente limitada e muitos indivíduos estão
sendo afetados, devido à alta densidade populacional (KLUMPP, et AL, 2001).
A Resolução CONAMA n° 03, de 28/06/1990, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar, considera
como poluente atmosférico toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que
tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar
público.

1.2. OBJETIVOS

Realizar o monitoramento da qualidade do ar durante as fases de implantação e operação do porto
TGSC.
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O programa de monitoramento visa identificar e quantificar possíveis alterações da qualidade do ar
circundante à área de implantação do terminal portuário do TGSC. Em conjunto com o objetivo do
plano de monitoramento estão os seguintes objetivos específicos:
Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devido às alterações nas emissões
dos poluentes, e assim auxiliar no planejamento de ações de controle;
Avaliar a eficácia de ações de controle;
Fornecer dados para ativar ações de controle durante períodos de estagnação atmosférica,
quando os níveis de poluentes na atmosfera possam representar risco à saúde pública,
avaliados por meio do atendimento aos padrões legais;
Obter informações que possam indicar os impactos sobre a fauna, flora e o meio ambiente em
geral;
Identificar as principais fontes poluidoras e avaliar o impacto destas;
Informar à população, órgãos públicos e sociedade em geral os níveis presentes da
contaminação do ar.
Criar subsídios para o desenvolvimento e validação de ferramentas de gestão atmosférica
(modelos de qualidade do ar, sistemas de informações geográficas etc.).

1.3. INDICADORES

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que
tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo, inconveniente ao bem estar público,
danoso aos materiais, à fauna e flora.
A Resolução CONAMA n° 03, de 28/06/1990, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar,
estabelece parâmetros gerais para classificação da qualidade do ar. Estes parâmetros são compostos
principalmente por Partículas Totais em Suspensão, Fumaça, Dióxido de Enxofre, Monóxido de
carbono, Ozônio, Dióxido de Nitrogênio.
Frente a pesquisas bibliográficas existentes em vários estudos históricos de monitoramento da
qualidade do ar, foram estabelecidos alguns parâmetros para a avaliação dos poluentes gerados,
emitidos e/ou encontrados próximos à área de implantação do terminal portuário. Os parâmetros são
apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Indicadores para qualidade
de ar.

PARÂMETROS
Partículas em Suspensão
Monóxido de Carbono
Densidade de Colunas de Fumaça

1.3.1. OBJETIVOS DOS INDICADORES

1.3.1.1. PARÂMETROS QUE DISPENSAM MONITORAMENTO

Os indicadores citados pela Resolução do Conama n° 03/90, são justificadas a não implementação
com base nos dados de monitoramento realizados pela CETESB, onde conforme relatório anual de
monitoramento da qualidade do Ar, parâmetros como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e
ozônio não justificam a sua incorporação ao monitoramento.

Dióxido de Enxofre (SO2)

O dióxido de enxofre é resultante principalmente dos processos de combustão a carvão e outros
combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados, como por exemplo, a gasolina.
Com o aumento do número de veículos circulantes em todo o trajeto de acesso ao terminal do TGSC,
espar-se-ía uma aumento na concentração dos níveis de SO2. Entretanto, como apresentado no PBA
do terminal, a empresa teve acesso à dados pretéritos de monitoramento aplicados nos demais Portos e
Terminais da área. Nestes dados não foram identificados monitoramentos de níveis de SO2, isto é
justificado com dados anuais de monitoramento, publicados pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB).
No relatório de 2011, publicado pela CETESB, cita-se que as concentrações de dióxido de enxofre
sofreram redução sensível ao longo dos anos e os valores obtidos estão bem abaixo dos padrões de
qualidade do ar. As concentrações médias anuais variaram na faixa de 3 μg/m³ a 15 μg/m³, frente a um
padrão de qualidade do ar de 80 μg/m³. Esta redução se dá a modernização dos catalizadores de
combustão utilizados nos veículos automotores.
Frente ao citado este parâmetro recomenda-se a não obrigatoriedade de monitoramento deste
indicador.
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Dióxido de Nitrogênio (NO2):

Como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio (NO2) são provenientes do escape de veículos
motorizados, aviões, centrais termoelétricas, fábricas de fertilizantes, de explosivos ou de ácido
nítrico, incineradores e queimadas. Formado em processos envolvendo altas temperaturas, devido a
reação de oxidação do nitrogênio do ar.
O ar utilizado na combustão dentro dos motores dos automóveis possui, logicamente, oxigênio e
também nitrogênio. Com o aumento da temperatura a valores suficientemente altos, ocorre a reação
entre estes gases produzindo, principalmente, óxido nítrico (NO). Este gás é oxidado formando
dióxido de nitrogênio (NO2).
Os gases expelidos pelos veículos automóveis podem conter até 1.000 ppm de óxidos de nitrogênio,
mas com o uso de catalisadores, o NO presente nos combustíveis é transformado em N2, um gás
pouco reativo e um importante componente da atmosfera.
Também como o dióxido de enxofre, o NO2 também não ultrapassa há mais de uma década o padrão
anual de 100 μg/m³, conforme relatório anual de monitoramento da qualidade do Ar publicado pela
CETESB.
Frente ao citado, este parâmetro recomenda-se a não obrigatoriedade de monitoramento deste
indicador.

Ozônio

A presença de oxidantes fotoquímicos, entre eles o ozônio, na região da troposfera é citada como um
gás toxico devido às suas manifestações incômodas para a população exposta, onde os sintomas
variam de uma irritação dos olhos como também o aumento da incidência de doenças respiratórias.
Devido aos danos causados pela exposição aos oxidantes fotoquímicos, este se forma por meio de
reações fotoquímicas, de forma que os principais componentes da mistura causadora deste efeito são
os hidrocarbonetos e os óxidos nitrogenados liberados pela queima de combustíveis. Pela maior
facilidade de medição, o ozônio é utilizado como indicador geral da presença de oxidantes
fotoquímicos na atmosfera.
O monitoramento do ozônio é realizado desde 1981 pela CETESB na região metropolitana de São
Paulo, entretanto, este mesmo número de dados não são encontrados para as regiões portuárias de
Santa Catarina.
Aliado à falta de informações pretéritas para este parâmetro de monitoramento, a própria CETESB cita
a dependência de condições climáticas para a formação do ozônio e conseqüentemente a redução do
índice de qualidade do ar. BARRETO et al (2009), onde realizou o monitoramento de ozônio na
atmosfera de São José de Rio Preto, cita que durante o período de análise (fevereiro à dezembro de
2008), não foram registrados resultados em desacordo com a CONAMA 03 de 1990.
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Já a Diretoria de Engenharia Ambiental do departamento de Qualidade Ambiental, em seu relatório de
14 anos de monitoramento, concluem que para o parâmetro de ozônio, a maior parte do aumento dos
níveis de ozônio ocorreram na primavera e verão, em nenhuma medição foram atingidos os valores de
alerta (índice de qualidade do ar), não foi possível estabelecer planos de ações corretivas para tratar os
valores acima dos limites considerados regulares para a qualidade do ar.
Com base no cenário apresentado, a cargo do órgão ambiental competente, o monitoramento do
ozônio poderá ser instituído na fase de implantação do empreendimento, com a função de aquisição de
dados para avaliação da operação do empreendimento. Considerando os argumentos anteriormente
expostos, continuamos acreditando que o monitoramento do ozônio não é condizente ao local e a
atividade a ser monitorada. Temos consciência que é prerrogativa do IBAMA exigir o monitoramento
do ozônio. No entanto, pela proximidade e similaridade de atividades, solicitamos ao IBAMA
isonomia as condições de monitoramento exigidas dos demais Terminais Portuários vizinhos a área de
implantação do TGSC.

1.3.1.2. PARÂMETROS A SEREM MONITORADOS

Partículas em Suspensão

Também conhecido por fuligem, é o principal responsável pela cor escura da fumaça que sai do
escapamento de alguns automóveis, caminhões e ônibus e também das chaminés das fábricas.
Sob a denominação geral de Material Particulado (MP) se encontra uma classe de poluentes
constituída de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que, devido ao seu pequeno
tamanho, se mantém suspenso na atmosfera. As fontes emissoras desse poluente são as mais variadas,
indo de incômodas "fuligens" emitidas pelos veículos, poeira em suspensão relacionada as áreas de
aterro, tanto quanto partículas resultantes da suspensão dos produtos transportados como o farelo de
soja, passando pela própria poeira depositada nas ruas, levantada pelo vento e pelo movimento dos
veículos.
Pesquisas recentes mostram que aquelas mais finas, em geral menores que 10 micra, penetram mais
profundamente no aparelho respiratório e são as que apresentam efetivamente mais riscos à saúde.

Monóxido de Carbono

O monóxido de carbono (CO) é um dos mais perigosos tóxicos respiratórios para os homens e
animais. Ele não é percebido por nossos sentidos já que não possui cheiro, não tem cor e não causa
irritação. É encontrado principalmente nas cidades devido ao grande consumo de combustíveis, tanto
pela indústria como pelos veículos.
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Densidade de Colunas de Fumaça

A densidade de coluna de fumaça é avaliada qualitativamente, por meio da escala de Ringelmann, que
realiza uma medição do material particulado emitido por veículos automotores, principalmente os
autos movidos a diesel, que passarão ou circundarãoas obras de implantação do terminal portuário do
TGSC.

1.4. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.4.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE AÇÃO

O monitoramento da qualidade do ar será realizado em áreas diferenciadas de acordo com as etapas da
obra. Durante as obras de implantação serão instaladas estações de coleta e monitoramento nos locais
apresentados na Tabela 2. Para a fase de operação do terminal do TGSC as estações serão realocadas
conforme apresentado na Tabela 3. Os pontos amostrais georreferenciados são apresentados no item
Pontos Amostrais.

Tabela 2: Descrição dos pontos de
monitoramento do ar para as amostras
de brando e as obras de implantação.

DESCRIÇÃO DOS PONTOS
Limite do Terreno do TGSC próximo
a comunidade Bela Vista
Platô do Armazém
Canteiro de Obras Externo

Tabela 3: Descrição dos pontos de
monitoramento do ar para a operação do
empreendimento.

DESCRIÇÃO DOS PONTOS
Limite do Terreno do TGSC próximo
a comunidade Bela Vista
Platô do Armazém
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1.4.1.1. PONTOS AMOSTRAIS

Os pontos amostrais serão posicionados ou localizados em diferente locais, de acordo com o período
das obras.
Nas obras de implantação, para a amostragem de material particulado, serão implantadas estações de
coleta de grande volume, nos pontos apresentados na Figura 1.
Para as medições de monóxido de carbono e densidade de coluna de fumaça, as amostragens deverão
ser realizadas próximas as estações de coleta de particulado e ao mesmo tempo próximo a entrada de
veículos no ponto de monitoramento indicado.
Para a operação do porto TGSC, as estações de amostragem de particulados serão realocadas para as
proximidades da área de operação do porto, conforme indicado na Figura 2.
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Figura 1: Localização dos pontos de amostragem de material particulado para implantação do
empreendimento.
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Figura 2: Localização dos pontos de amostragem de material
particulado para operação do empreendimento.

As coordenadas dos pontos amostrais são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Coordenadas planas dos pontos amostrais para o programa de monitoramento
da qualidade do ar.

Identificação
dos Pontos
Ponto 01
Ponto 02
Ponto 03

Localização

Coordenadas UTM
X
Y

Limite do Terreno do TGSC próximo a
736376,4 7096581,2
comunidade Bela Vista
Platô do Armazém
736381,7 7096232,8
Canteiro de Obras Externo
737859,2 7094050,2

Neste sentido o entendimento da dinâmica de dispersão gasosa estará assegurada por meio das ações
de monitoramento, uma vez que estas visam avaliar as atividades do empreendedor, onde poderá haver
a geração de qualquer emissão estranha à condição original.
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Considerando o curto período das atividades de implantação, frente às atividades de operação, o
monitoramento dos indicadores propostos servirão de balizadores para avaliação da dinâmica de
dispersão dos gases, uma vez que as fontes de emissão por parte do empreendedor estarão cobertas
pelo plano de monitoramento.
A localização dos pontos de monitoramento vão de encontro aos locais de maior geração de emissões
gasosas, tanto quanto a incidência de ventos predominantes na região. Para tanto a Figura 3 apresenta
informações relativas à direção dos ventos e à velocidade, ocorre predominância de ventos do
quadrante leste, nas direções E (leste), SW (sudoeste) e NE (nordeste), seguidos pelos ventos do
sudeste e sul

Figura 3: Representação esquemática da direção e velocidade dos Ventos na
região. Fonte: OAP, 2008 (dados fornecidos pela estação meteorológica
Univille).

Percebe-se que, tanto nas informações relativas à direção dos ventos, quanto nas relativas à velocidade
destes, há predominância de ventos do Quadrante Leste, nas direções E (Leste) e NE (Nordeste),
seguidos pelos ventos do Quadrante Sul.
O aumento ou a revisão da localização dos pontos de avaliação ficará condicionado aos resultados
apresentados no monitoramento da fase operação do empreendimento, onde na obtenção de resultados
impróprios da qualidade do ar justificarão a aplicação da modelagem matemática por meio da
recomendação da USEPA, da utilização de modelos como o SCREEN3 e ISCST3.
Para o ponto de amostragem localizado no Platô do Armazém (Ponto 02), o ponto foi alterado para da
direta para a esquerda do armazém devido à predominância dos ventos do Quadrante Leste.
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1.4.2. PERÍODO DO MONITORAMENTO

O monitoramento da qualidade do ar da área de impacto do empreendimento será realizado com os
indicadores já apresentados anteriormente. O período de monitoramento será realizado em etapas
diferenciadas, com freqüência mensal de amostragem. Todos os resultados encontrados serão
comparados com a Resolução CONAMA nº 03 de 28 de Junho de 1990, ou sua versão atualizada.
A avaliação preliminar da qualidade do ar será realizada anteriormente à implantação do
empreendimento, com base em dados pretéritos de branco para a área de implementação do TGSC. Os
dados foram obtidos por meios dos programas de monitoramento da qualidade do ar já implantado
para o Terminal Portuário de Santa Catarina (TESC).

1.4.1.1. AVALIAÇÃO PRELIMINAR (BRANCO)

Monitoramento das Partículas Totais em Suspensão

O programa de monitoramento para o Terminal Portuário vem sendo realizado desde fevereiro de
2008. O monitoramento da qualidade do ar é baseado na medição dos parâmetros de densidade de
coluna de fumaça e particulados totais em suspensão. As medições destes parâmetros são realizados
em pontos diferenciados conforme localização geográfica indicada na Tabela 5.

Tabela 5: Localização dos pontos de monitoramento de densidade de coluna de fumaça do porto de
São Francisco do Sul.

Identificação
Ponto 1
Ponto 2

Localização
Portão de passagem entre o porto
público e o TESC
Proximidades do terminal junto à
colônia de pescadores

Coordenadas Geográficas
E
N
736181

7095730

736035

7095564

Fonte: Diagnóstico ambiental do TESC (2008 a 2010)./ Datum não informado.

A avaliação da concentração das partículas totais em suspensão foi realizada conforme prescreve a
Resolução CONAMA nº. 003/90.
De acordo com os relatórios emitidos pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, nos
pontos monitorados mensalmente, obteve-se os seguintes resultados (Figura 4).
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Figura 4: Dados pretéritos obtidos no TESC para o monitoramento da qualidade do ar quanto ao índice de
particulados. Fonte: Diagnóstico ambiental do TESC (2008 a 2010).

De acordo com os dados apresentados, os ponto 01 e 02 possuem uma boa relação entre eles.
No ponto 01, conforme apresentado na Figura 4, cerca de 80% dos resultados apresentaram
classificação da qualidade do ar como adequada, enquanto somente 10% delas ultrapassaram a índice
de qualidade péssima.
Para o mesmo ponto, em apenas três campanhas de monitoramento, o resultado apresentou índice de
qualidade do ar próximo ao limite de classificação “inadequada”.
Enquanto no ponto 02, localizado próximos às comunidades vizinhas, os índices de qualidade do ar
mantiveram-se dentro da classificação “boa” em pelo menos 90% das medições realizadas.

Monitoramento da Densidade de Fumaça

O monitoramento da escala de fumaça, realizada no TESC, foi avaliada desde o ano de 2008, onde as
medições foram realizadas pela escala de Ringelmann, conforme metodologia proposta no
monitoramento do TGSC.
O acompanhamento das emissões atmosféricas de veículos movidos à diesel, foi realizado
monitoramento com o objetivo de avaliar e determinar se os veículos (fontes móveis) apresentavam
emissão excessiva de fumaça preta (partículas de carbono elementar).
Conforme MINTER GM/n° 100 de 14 de julho de 1980, para a localização do TESC (nível do mar) a
emissão de fumaça por veículos movidos a diesel, em qualquer regime de trabalho, não poderá
exceder ao padrão nº 2, o que corresponde a 40% de densidade.
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Durante o período de monitoramento citado (2008 a 2010), foram realizadas 315 inspeções, sendo que,
dessas medições realizadas, 219 ocorreram em equipamentos. Em valores percentuais, percebe-se que
houve uma melhora (evolução) nos índices de fumaça preta, sendo que o ano de 2008 apresentou
índices mais elevados e 2010 os índices menos elevados, conforme apresentado nos gráficos a seguir
(Figura 5).

Figura.5: Dados pretéritos obtidos no TESC para o monitoramento da qualidade do ar quanto a
densidade de fumaça. Fonte: Diagnóstico ambiental do TESC (2008 a 2010).

De acordo com os dados apresentados, obtidos por meio do programa de monitoramento da qualidade
ar, aplicado ao TESC, cerca de 91,43% das inspeções realizadas nos veículos movidos a diesel e
equipamentos de propriedade do TESC, atendem o padrão determinado pela Portaria N° 100/80.
Já o 8,47% das medições restantes, apresentaram concentrações acima dos valores limites
estabelecidos pela Portaria, sendo estes valores verificados basicamente no ano de 2008.
Para os anos subseqüentes foram observadas melhoras significativas na redução da escala de geração
de fumaça preta devido a melhorias implementadas na manutenção das máquinas atuantes na área do
TESC.
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1.4.1.2. MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

O segundo período de monitoramento será realizado durante o período de implantação do
empreendimento. As estações de monitoramento da qualidade do ar serão localizadas nos pontos
indicados na Tabela 4, para coleta das amostras geração dos dados de monitoramento. Esses novos
resultados caracterizarão a qualidade do ar a partir do inicio das obras de implantação do terminal
TGSC.

1.4.1.3. MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO

Por fim será realizado o monitoramento da qualidade do ar durante as operações do terminal TGSC.
Este monitoramento se estenderá durante o funcionamento do empreendimento. A localização das
estações de monitoramento do ar deverão ser localizadas conforme descrição apresentada na Tabela 4.
Na constatação de alterações da qualidade do ar, ações deverão ser tomadas objetivando a adequação
ou a redução destes impactos quanto a quantidade de contaminantes gerados.

1.4.3. METODOLOGIA

Para as obras de implantação e operação do porto TGSC as amostragens de material particulado,
monóxido de carbono e densidade de coluna de fumaça deverão ser realizadas próximas uma a outra, a
fim de correlacionar os resultados obtidos sem perder a representatividade analítica

1.4.3.1. AMOSTRAGEM DE PARTICULADOS

Em função da existência de dados pretéritos do porto organizado, localizado ao lado do Terminal em
questão, a necessidade de fixação do equipamento no local, treinamento de uso e risco de vandalismo
optou-se para este parâmetro utilizar os resultados já existentes do porto organizado como “branco”.
Antes do início das obras o equipamento de amostragem deverá ser instalado e o respectivo
monitoramento será iniciado com a devida estrutura de vigilância no local evitando a degradação do
equipamento e a inconfiabilidade dos dados gerados.
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Para os particulados totais, serão realizadas campanhas mensais para avaliação da qualidade do ar. Os
resultados de material particulado serão comparados com a Resolução CONAMA nº03 de 28 de junho
de 1990. Durante a fase de operação deverá ser monitorado períodos de movimentação de carga no
terminal e períodos sem movimentação.
A determinação da concentração de Partículas totais suspensas será realizada conforme método do
amostrador de grande volume MP10, conforme NBR 13.412 de 1995 – Material particulado em
suspensão na atmosfera – Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método de
grande volume acoplado a um separador inercial de partículas.
O amostrador que será utilizado para a coleta de amostras de material particulado, quando
devidamente instalado num local de medição, puxa certa quantidade de ar ambiente através de um
filtro, instalado dentro de uma casinhola de abrigo, durante um período de amostragem de 24 horas
(nominais). A vazão imprimida pelo aparelho deve ser próxima de 1,13 m3/min., e a geometria da
entrada da cabeça de separação favorecer a coleta de apenas partículas com diâmetro aerodinâmico ≤
10 μm. As partículas deverão ser coletadas num filtro de microquartzo ou de fibra de vidro,
equilibrado e pesado antes (tara) e após (bruto) a amostragem a fim de se determinar o ganho de massa
da amostra. Por exigência de norma, os filtros empregados devem ser específicos para uma eficiência
mínima de 99 por cento para a coleta de partículas FDO (Ftalato de Dioctil) de 0,3 μm. A duração da
amostragem é controlada por um programador de tempo em 24 horas e medida com um horâmetro.
O filtro deverá ser pesado antes e após a coleta para se determinar o ganho líquido em peso (massa). O
volume de ar amostrado, corrigido para condições padrão [25°C, 760 mmHg], é determinado a partir
da vazão medida e do tempo de amostragem. A concentração de partículas de até 10 μm em suspensão
no ar ambiente, MP10, é computada dividindo-se a massa de partículas coletada pelo volume de ar
amostrado.

1.4.3.2. AMOSTRAGEM DE MONÓXIDO DE CARBONO

As amostragens de Monóxido de Carbono (CO) serão realizadas juntamente com a densidade de
coluna de fumaça. A medição de CO deverá ser realizada por equipamento eletrônico através de um
sensor eletroquímico de gás específico, com faixa média de medição de 0 – 2.000ppm e com exatidão
de 1,0ppm.
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1.4.3.3. DENSIDADE DE COLUNAS DE FUMAÇA

O número de medições a serem realizadas dependerá de um número médio de veículos a diesel que
transitam a cada período de monitoramento. Com base neste número de veículos será realizada uma
amostragem em 5% desta média de veículos e os resultados obtidos deverão ser comparados com a
Resolução CONTRAN n°510 de 15 de fevereiro de 1977 e MINTER GM/n° 100 de 14de julho de
1980.
Para a freqüência de medição da densidade de fumaça, foram estipulados o número de viagens em
2.480, realizadas para a remoção de material sólido. Objetivando o monitoramento de um percentual
médio de 5% do número de viagens, foram estipuladas 30 medições semanais para avaliar a qualidade
da emissão de fumaça.
Na fase de operação, considerando um fluxo mensal médio de 1.800 caminhões, deverão ser efetuadas
pelo menos 20 medições semanais da densidade de coluna de fumaça, sendo que estas poderão ser
divididas conforme adequando desde que seja caracterizada uma amostragem aleatória destas
unidades.
As medições de densidade de coluna de fumaça objetivam avaliar as emissões dos veículos com
motores a diesel que transitam pelas obras de implantação e também as rotinas de operação do TGSC.
Essas avaliações deverão ser realizadas pelo método de Ringelmann.
O método Ringelmann consiste em se comparar um filtro de papel que tenha sido colocado no fluxo
da exaustão em condições determinadas, estando, portanto, carregado de particulados, com uma escala
padrão de tons de cinza. Atualmente, no Brasil, aplica-se o método Ringelmann comparando-se,
visualmente a escala padrão com a coloração da fumaça da exaustão durante a aceleração do veículo.
Essa escala é dividida em cinco tons, sendo um preto, e os outros quatro, em tons cinza, do mais claro
ao mais escuro, correspondendo, cada um desses a uma densidade de coloração de 20% (escala n° 1),
40% (n° 2), 60% (n° 3) e 80% (n° 4), com relação ao tom mais escuro, o preto (100%). Para maiores
detalhes para a aferição da fumaça poderá ser utilizada a NB 225 atualizada para a ABNT NBR
5478:2001 - Veículos rodoviários automotores - Fumaça emitida por motor diesel - Correlação de
unidades e curva-limite.
Estas normas estabelecem que o grau de enegrecimento da fumaça de veículos a diesel, em qualquer
regime de funcionamento, não poderá exceder o nº2 da Escala Ringelmann em localidade até 500m de
altitude e veículos de circulação restrita a centros urbanos, em qualquer altitude.

1.4.3.4. PERÍODO DE MONITORAMENTO

Considerando a recomendação do órgão ambiental, o monitoramento do material particulado será
realizado conforme Tabela 6, assim como sua frequência de análises.
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Tabela 6: Frequência de monitoramento da implantação e operação do empreendimento.

Parâmetro

Freqüência durante as
obras

Partículas Totais em suspensão
Coluna de fumaça
Monóxido de Carbono

15 dias
30 medições / semana
30 medições / semana

Freqüência após a
operação do
empreendimento
30 dias
20 medições / semana
20 medições / semana

1.5. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Monitoramento da Biota Planctônica;
Programa de Comunicação Ambiental;

1.6. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Em âmbito nacional para o monitoramento da qualidade do ar atmosférico tem-se a Resolução
CONAMA nº 3 de 28 de junho de 1990. Esta normativa estabelece padrões para a qualidade do ar e
concentrações limites de poluentes atmosféricos que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a
segurança e o bem-estar da população bem como ocasionar danos a flora e à fauna, aos materiais e ao
meio ambiente em geral.
A Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009 do estado de Santa Catarina, em sua Seção III dispões sobre a
qualidade do ar tanto quanto seus padrões de emissão.
Também para a emissão de monóxido de carbono e fumaça emitida por meio de veículos a diesel, há a
Resolução CONTRAM nº 510, de 15 de fevereiro de 1977, que Dispõe sobre a circulação e
fiscalização de veículos automotores a diesel.
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1.7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento da qualidade do ar será realizado por profissional capacitado, com
avaliações mensais dos indicadores ou conforme determinação do órgão ambiental.
Os resultados serão avaliados por meio de ferramentas estatísticas, comparados com valores de
legislações, regionais, estaduais e federais. Na constatação de elevações significativas dos indicares
ações mitigadoras deverão ser propostas.
Para auxiliar a interpretação dos valores de qualidade do ar, foram índices de qualidade, os quais são
uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de divulgação da qualidade do
ar. A definição do nível em que se encontra o ar monitorado será enquadrada de acordo com o
indicador que apresentar a concentração mais elevada, ou seja, será considerado o pior cenário de
emissão. Os parâmetros não monitorados, não serão considerados na avaliação de qualidade do ar.
Destaca-se que todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental (vedação das correias de
transporte, implantação de filtros manga, entre outras) propostas no EIA visam minimizar ao máximo
a geração de poluição atmosférica. Neste contexto a implantação do programa de monitoramento visa
avaliar a qualidade do ar, e confirmar a efetividade das medidas mitigadoras e ações de controle
ambiental em fontes geradoras de emissões.

1.8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento será iniciado, juntamente com o início das obras, visando realizar um levantamento
pretérito na área do e adjacências, bem como em uma área de controle, com o intuito de identificar
padrões naturais na variação da qualidade do ar atmosférico da região.
O período comumente denominado “Branco” teve uma adaptação nesse estudo sendo fixado de acordo
com análise de uma série temporal de dados já disponível na área, resultante de monitoramentos
executados para o Porto Organizado de São Francisco do Sul. Esses estudos vêm sendo desenvolvidos
para atender o licenciamento ambiental dos empreendimentos pertencentes ao Porto. Os dados
existentes foram utilizados como referência, no que diz respeito ao levantamento pretérito da área
diretamente afetada e de áreas controles, inclusive adotando como base os respectivos delineamentos
amostrais.
Tal situação foi levantada em reunião junto ao DILIC/IBAMA, conforme memória datada em
18/04/2011, que se colocou favorável à otimização dos esforços quanto aos levantamentos
desenvolvidos na Baía da Babitonga.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

1.1. JUSTIFICATIVAS

O terminal TGSC será instalado às margens da Baía da Babitonga, a qual dispõe de um canal natural
de acesso que oferece uma razoável infraestrutura marítima para embarcações com calado operacional
de até 12 metros sem maiores riscos nas operações de acostagem.
O estuário da Baía da Babitonga, com 160 km2, está localizado no litoral norte do estado de Santa
Catarina. Abriga a última grande formação de manguezais do hemisfério sul, com 6.200 ha
(SOLAMAC, 2011 apud IBAMA, 1998). Com uma extensão de 23 km, a baia da Babitonga, liga a
cidade de Joinville à de São Francisco do Sul, ilha separada do continente pelo Canal do Linguado, o
qual liga a baía ao Oceano Atlântico.
Um estuário é a parte de determinado rio que drena sua água de encontro com a água do mar, sofrendo
forte influência das marés e acaba possuindo características de água salobra. Devido aos nutrientes que
a água doce carrega, um estuário possui geralmente uma elevada produtividade biológica, mas sofre
fortes efeitos da poluição podendo transformar-se em um verdadeiro deserto biológico dependendo da
região (RECHI, 2011).
Também são locais de grande importância para a alimentação de várias espécies de aves limícolas e
marinhas, que contribuem com o fluxo de energia desses ecossistemas. A ocorrência de aves marinhas
em ambientes estuarinos está diretamente associada à busca por alimento, mas também para repouso
(CREMER & GROSE, 2010)
Uma vez que estuários são ambientes transicionais entre continentes e oceanos, umas das principais
características observadas são os fortes gradientes de diversas variáveis, gerando inúmeros processos
hidrodinâmicos, sedimentológicos, biogeoquímicos e biológicos. Outra característica importante
apresentada por grande parte dos estuários é que estes sistemas costumam comportar-se analogamente
a filtros, retendo a maior parte dos materiais que chegam dissolvidos ou particulados através dos rios.
Com a mudança das características da água do rio para o estuário, geralmente observada pelo aumento
de salinidade, aumenta a afinidade entre as partículas de argila e entre estas e a matéria orgânica
dissolvida, formando agregados de tamanho maior e que sedimentam mais rapidamente (FATMA,
2003).
Segundo o IBAMA (1998), a Baía da Babitonga abriga a última grande formação de manguezais do
hemisfério sul. Os manguezais, inseridos no bioma Mata Atlântica são ecossistemas de transição que
desempenham importantes funções ambientais, como berçário da vida marinha e proteção da linha de
costa, entre outras. As áreas do entorno da Baía da Babitonga estão classificadas como de prioridade
"extremamente alta" no Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira (PROBIO), que identifica as Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização e Repartição
de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. A Baía da Babitonga também encontra-se na lista de Áreas
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade dos Mamíferos Marinhos do relatório de "Avaliação
e Ações Prioritárias para a Conservação da Zona Costeira e Marinha", estando classificada como de
importância biológica "extremamente alta" (SOLAMAC, 2011).
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A gestão das águas no Brasil passa por um período de grandes avanços desde o final da década de 80,
apoiada no código de águas de 1934 DNAEE, (1980). O grande desafio da década de 90 concentrou-se
na definição dos aspectos institucionais e no aperfeiçoamento da legislação sobre a gestão das águas
(Tucci, 1995; Pompeu, 1995). As discussões prosseguiram culminando com a promulgação da lei nº
9.433 de 08 de janeiro de 1997, que instituiu oficialmente a política nacional de recursos hídricos e o
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, fornecendo uma avançada base legal sobre as
águas.
Para a implantação e operação de um empreendimento deste porte, a qualidade das águas da Baía deve
ser monitorada com o objetivo de identificar e minimizar os possíveis impactos gerados.

1.2. OBJETIVOS

Sinteticamente, o monitoramento se constituirá na atividade de controle rotineiro e permanente das
ações construtivas, através da utilização de alguns indicadores que permitirão a análise de
conformidade durante a realização do empreendimento, e após a implantação deste, registrando as
ocorrências conformes, não conformes, estabelecendo soluções e providências com relação às
afetações que estariam ocorrendo durante os trabalhos de construção e operação.
O presente Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas tem como objetivo geral sistematizar as
ações de monitoramento e acompanhamento a serem desenvolvidas, identificando as
responsabilidades pela execução.
Neste sentido, o Plano define os parâmetros químicos, físicos e físico-químicos a serem analisados,
para as etapas de implantação do terminal portuário e também para a etapa de sua operação.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O programa de monitoramento visa identificar e quantificar possíveis alterações da qualidade das
águas próximas ao terminal. Em conjunto com este objetivo burscar-se-á:
Realizar um levantamento da qualidade da água da baia previamente ao início da
implantação do empreendimento;
Avaliar possíveis alterações da qualidade de água causadas por meio da implantação do
terminal portuário,
Avaliar influências no canal de acesso à baia;
Quantificar alterações da qualidade da água;
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Comparar os resultados do monitoramento com as amostras em branco, com a literatura e
demais monitoramentos executados na região (PSFS, TESC).
Propor ações mitigadoras relacionadas à alteração da qualidade da água.

1.3. INDICADORES

Os indicadores são estabelecidos como um padrão de avaliação da qualidade das águas da Baía da
Babitonga por meio de procedimentos normalizados em laboratório. A quantificação destes
indicadores visa avaliar a existência de alterações na qualidade da água e quantificar estas.
As medições dos indicadores devem ser realizadas por laboratório capacitado, segundo normas
nacionais e internacionais de medição e coleta. Os parâmetros (indicadores) a serem avaliados são
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Indicadores de qualidade da água.

PARÂMETROS
BTEX
Nitrogênio Amoniacal Total
Carbono orgânico total
Nitrogênio Total
Cianobactérias
Óleos e Graxas
Coliformes Termotolerantes
Oxigênio Dissolvido
Coliformes totais
pH
Condutividade
Polifosfatos
Cor aparente
Sólidos Sedimentáveis
DBO
Sólidos Suspensos
DQO
Sólidos Totais
Fósforo Total
Sólidos Totais Fixos
Hidrocarbonetos Poliaromáticos Sólidos Totais Voláteis
Nitrato
Turbidez

Devido ao tamanho do evento e ao seu tempo de duração, também deverão ser monitorados
visualmente por profissional capacitado os parâmetros apresentados na Tabela 2:

Tabela 2: Indicadores visuais de qualidade da água.

PARÂMETROS
Presença de óleos e graxas
Presença de corantes de fontes antrópicas
Materiais suspensos
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1.3.1. OBJETIVOS DOS INDICADORES

Cada um dos indicadores escolhidos para avaliação das alterações da qualidade de água foram
selecionados visando a identificação de determinados tipos de poluentes.
Juntamente com os poluentes pode-se utilizar destes indicadores para avaliar possíveis impactos
ocasionados por meio da execução das obras de implantação do terminal portuário. Tais avaliações são
possíveis devido a alterações quantitativas dos indicadores em questão.
Com os indicadores escolhidos buscar-se-á:
Avaliar a dispersão dos sedimentos;
Avaliar a transparência das águas;
Avaliar o nível de óleos minerais e vegetais dispersos na água;
Avaliar o nível de nutrientes dissolvidos;
Avaliar o nível de contaminação por bactérias.

1.4. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.4.1. ÁREA DE AÇÃO

A área de ação do plano de monitoramente para a área de influência direta será realizada nas regiões
próximas do píer de atracação e no canal de acesso.
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1.4.2. PERÍODO DO MONITORAMENTO

O monitoramento da Baía da Babitonga, com os indicadores listados, será realizado em três períodos.
O primeiro período de monitoramento consistirá nas avaliações em branco, também definido com
campanha de pré-monitoramento, realizada previamente ao inicio das obras de instalação dos
terminais portuários. E terá como objetivo obter um mapeamento das condições de qualidade da água.
O segundo período tem como objetivo avaliar as obras de implantação dos terminais portuários. Os
indicadores avaliados no primeiro período serão os mesmo para este. Durante as obras a periodicidade
de monitoramento será mensal e finalizará somente com o término das obras de instalação, podendo
estender, dependendo dos resultados apresentados e conforme a solicitação do órgão ambiental.
O terceiro período de avaliação consistirá no monitoramento da operação do terminal portuário. Este
monitoramento deverá ser realizado mensalmente para os mesmo indicadores avaliados nos períodos
01 (um) e 02 (dois) para os mesmo pontos amostrais.
Os parâmetros visuais serão monitorados durante a fase de implantação e operação do Terminal. Já a
frequência de monitoramento será pelo menos mensalmente.

1.4.3. PONTOS AMOSTRAIS

Os pontos amostrais foram posicionados de acordo com as áreas de influência direta e canal de acesso
(Figura 1).
O terminal TGSC será instalado às margens da Baía da Babitonga, a qual dispõe de um canal natural
de acesso que oferece uma razoável infra-estrutura marítima para embarcações com calado
operacional de até 12 metros sem maiores riscos nas operações de acostagem.
Para a avaliação da qualidade das águas salinas da baia da Babitonga, o plano de amostragem foi
elaborado com base na NBR 9897 - Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos
receptores – Procedimento. Foram estabelecidos nove pontos de monitoramento, localizados no canal
de acesso ao empreendimento como também na área de implantação.
A localização dos pontos é apresentada na Figura 1, e na Tabela 3 são apresentados os pontos de
monitoramento.
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Figura 1: Pontos de amostragem para avaliação da qualidade da água.
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Tabela 3: Coordenadas UTM dos pontos de monitoramento de água.
PONTOS
X
Y
DESCRIÇÃO
Ponto Controle (branco) - Aproximadamente 750m da margem norte
734833,0
7099064,4
P1
da Babitonga, nos arredores da Ilha do Alvarenga.
Fora da baía, numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, a
745704,8
7105543,0
P2
aproximadamente 2km do Forte Marechal Luz em São Francisco.
Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, a cerca de 500m do
741235,2
7102102,8
P3
Farol do Pontal em Itapoá.
Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, na porção central da
737393,6
7099325,2
P4
Babitonga.
Na margem do canal de aproximação da área exposta de atracação do
736472,4
7097135,4
P5
píer, a 500m da linha de costa.
736578,3
7096898,1 Defronte à praia do Inglês, a uma distância de 320m da linha da costa.
P6
736673,5
7096685,3 Aproximadamente 100m da linha de costa, defronte à praia do Inglês.
P7
Dentro do canal de aproximação na área exposta de atracação do píer do
736222,8
7096971,2
P8
TGSC, a uma distância de 370m da linha de costa.
736364,0
7096651,1 Cerca de 60m da linha de costa, defronte à área do empreendimento.
P9

1.4.4. METODOLOGIA

As metodologias de amostragem devem seguir a NBR 9897 - Planejamento de amostragem de
efluentes líquidos e corpos receptores – Procedimento, NBR 9898 - Preservação e técnicas de
amostragem de afluentes líquidos e corpos receptores – Procedimento e também o Standard Methods
for the examination of water and wastewater, ultima edição.
As coletas serão realizadas nos pontos indicados conforme Figura 1, cujas coordenadas geográficas
são descritas na Tabela 3, com a periodicidade mensal.
As amostragens serão realizadas com garrafas de coleta de água de profundidade a cerca de 1 metro
abaixo da superfície. Após a retirada das amostras, estas devem ser acondicionadas com os
conservantes adequados para cada indicador como mandam as normas de amostragem e também
refrigeradas para o transporte.

1.5. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental.
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos.
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
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Subprograma de Monitoramento da Balneabilidade;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Monitoramento da Biota Aquática;
Estudo e análise de Risco
Programa de Gerenciamento de Risco;
Programa de Comunicação Social.

1.6. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Em âmbito nacional para o monitoramento da qualidade de água, existem diversas legislações. Destas
a mais abundantemente aplicada para o monitoramento de águas salinas e salobras é a Resolução nº.
357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Esta Resolução
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Nesta Resolução, são apresentadas tabelas de valores comparativos para diversos parâmetros de
avaliação de acordo com a característica de qualidade da água apresentada.

1.7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para o programa de monitoramento da qualidade das águas da baía, o acompanhamento será realizado
por profissional capacitado, com avaliações visuais periódicas, enquanto a avaliação da qualidade da
água será realizada com periodicidade mínima de 01 (um) mês.
Os resultados serão avaliados por meio de ferramentas estatísticas, comparados com valores de
legislações, regionais, estaduais e federais, tanto quanto aos resultados de branco obtidos previamente
ao inicio das atividades de implantação do empreendimento.

1.8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado, necessariamente, seis meses antes do início das obras da parcela
aquática, visando realizar um levantamento sazonal pretérito na área do empreendimento e
adjacências, bem como em uma área controle, com o intuito de identificar padrões naturais na variação
da qualidade da água da região. As metodologias de monitoramento deverão ser as mesmas
empregadas para o período de instalação e operação do empreendimento.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS

1.1. JUSTIFICATIVAS

Nos ambientes marinhos a pressão antrópica ocorre em maior intensidade nas regiões costeiras, onde
aproximadamente 2/3 da população mundial vive, habitando principalmente grandes centros urbanos e
usufruindo os recursos naturais disponíveis e, consequentemente, pressionando e degradando o meio
ambiente. O Brasil é provido de uma região costeira com mais de 8.400 km de extensão, suportando
grande parte de sua população nos mais de 300 municípios distribuídos desde o Oiapoque até o Chuí,
estabelecendo com o mar e seus recursos uma forte e estreita ligação e dependência.
Dentre os vários ambientes da costa, podemos destacar os estuários como sendo as áreas de transição
entre o oceano e o continente que têm sido intensivamente ocupados, visto suas características
singulares que proporcionam, dentre vários aspectos, locais adequados às instalações portuárias, além
de serem extremamente férteis e capazes de produzir elevadas quantidades de matéria orgânica,
constituindo, ainda, uma via de acesso importante para o interior do continente (MIRANDA et al.,
2002).
Além de toda a motivação científica envolvida na busca da compreensão desses sistemas, os estuários
apresentam uma importância histórica referente ao desenvolvimento da humanidade. Cerca de 60%
das grandes cidades distribuídas ao redor da Terra estão localizadas nas proximidades dos estuários,
representando em proporção às suas dimensões uma das mais valiosas regiões de nosso planeta
(MIRANDA et al., 2002). Importância esta que também pode ser verificada na formação de águas
marinhas interiores mais importante do litoral norte do estado de Santa Catarina, a Baía de Babitonga.
Ao longo da colonização dessa região, o estuário da Babitonga foi alvo de inúmeros impactos
advindos da antropização dos ambientes adjacentes. A presença de grandes centros urbanos, como
Joinville, com sua alta concentração de parques fabris dos setores metal-mecânico e a contínua e
intensa urbanização dos demais municípios que a circundam, têm propiciado a depreciação e a
alteração da qualidade dos corpos aquosos da região.
Aliado a estes fatos, a baía ainda sofreu uma grande intervenção por volta de 1930, quando o Canal do
Linguado, ligação sul da baía com oceano, foi fechado em função do aterro para a construção da BR280, rodovia que liga São Francisco do Sul a BR-101. Segundo VIEIRA et al. (2008), esta mudança
promoveu a interrupção hidrodinâmica no interior da baía e, conseqüentemente, alterou os processos
internos e externos de sedimentação do sistema, alegando que a baía vem sofrendo com a crescente
descarga antrópica de sedimentos e poluentes domésticos e industriais que alteram a configuração dos
canais preferenciais de circulação e de colmatagem.
De fato, nos ambientes aquáticos costeiros podemos encontrar várias fontes de degradação devido a
crescente influência antrópica. Despejos efluentes compostos por substâncias químicas orgânicas e
inorgânicas, naturais ou sintéticas e resíduos sólidos contribuem amplamente para perda de qualidade
dos recursos hídricos, em seus diversos compartimentos.
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Neste contexto os sedimentos apresentam-se como um dos principais compartimentos do ambiente
aquático, devido às suas singulares características que suportam a vida, formando uma diversidade de
hábitats e, principalmente, que favorecem a deposição e acúmulo de contaminantes.
Tal sistemática tem sido, com o passar dos anos, cada vez mais empregada, sendo vista como uma
coerente e necessária análise para programas de avaliação dos recursos aquáticos. Seguindo esse
raciocínio vários estudos têm sido executados para caracterizar e monitorar os sedimentos em
diferentes ambientes aquosos (dulcícolas, marinhos e estuarinos) (LOSSO et al., 2004; VOLPI
GUIRARDINI et al., 2005; ANDERSON et al., 2007).
Atualmente, a única legislação nacional que baseia os parâmetros de sedimentos quanto aos seus
níveis críticos é a Resolução CONAMA n° 454/2012, que estabelece diretrizes gerais e os
procedimentos mínimos par avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras e
dá outras providências. Tal normativa é específica para atividades de dragagem, no entanto, é
corriqueiramente utilizada em diagnósticos e monitoramentos como referência quando tratamos da
qualidade dos sedimentos marinhos.

1.2. OBJETIVOS

Este programa tem como objetivo monitorar a qualidade dos sedimentos na área do empreendimento e
adjacências.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar os sedimentos da área do empreendimento e adjacências quanto à sua
granulometria, aos parâmetros Carbono Orgânico Total e Nutrientes (constantes na tabela IV
da Resolução CONAMA 454/2012), aos indicadores de poluição por esgoto Esteróis fecais e
Alquibenzenos lineares, e às características biogênicas Carbonato de Cálcio (CaCO3) e
Matéria Orgânica;
Avaliar possíveis alterações da qualidade dos sedimentos na área do empreendimento e
adjacências;
Mitigar eventuais alterações.
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1.3. INDICADORES

Lista dos parâmetros analisados nas áreas diretamente afetada, de influência direta e indireta
do Terminal Portuário TGSC;
Taxas de variação dos parâmetros levantados.

1.4. OBJETO

Sedimentos do leito da Baía da Babitonga na área do empreendimento e adjacências.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

As análises laboratoriais a serem realizadas para avaliação dos sedimentos deverão utilizar a
metodologia apresentada na Tabela 1. Já todos os resultados são sintetizados por meio da Tabela 2.

Tabela 1: Metodologias de análise para quantificação da qualidade de sedimento.
Parâmetros
Metodologia de Ensaio
Granulometria
ISO 13320
Surfactantes
NBR 10.006 - Standard Methods
Matéria Orgânica
Standard Methods
Carbonato de Calcio
Standard Methods
E. coli
Carreira et al, 2009 e Kawakami, 1999
Carbono Orgânico
Standard Methods
Embrapa - Manual de Métodos de Análises de
Nitrogênio Total Kjeldahl
Solos, 2a ed, 1997.
Fósforo Total
SMEWW 3120 B
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Tabela 2: Resultados de análise química do laboratório para as amostras de sedimento coletadas.
Carbona
Carbono Nitrogêni
Número
Matéria
Fósforo
Surfactant
to de
E.
Orgânic
o Total
Parâmetros
de
Orgânic
Total
es (mg/Kg)
Cálcio
Coli o Total Kjeldahl
relatório
a (%)
(mg/Kg)
(%)
(%)
(mg/Kg)
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6
Ponto 7
Ponto 8
Ponto 9
Ponto
Controle

1.5.1. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS E BIOGÊNICAS

As amostras de sedimento serão analisadas quanto a grânulos e areias, com a passagem de cerca de
50g de sedimento por um jogo de 12 peneiras com malha variando entre -1,5 e 4 Φ. Procedimentos de
pipetagem serão empregados para a determinação dos teores de silte e argila. A determinação de
matéria orgânica será estimada com 5 a 6 gramas de sedimento após queima da amostra a 550 oC por
1 hora, enquanto para a análise do carbonato de cálcio, serão acidificados 10 a 11 gramas da amostra
com HCL a 10% (SUGUIO, 1973).
A granulometria esta associada ao tamanho do grão presente nas amostras coletadas. A discussão dos
resultados será tratado como tamanho de grão, seleção, assimetria, curtose e percentagens dos tipos de
grãos

1.5.2. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Para a fração química será adotada a metodologia de oxidação descrita por STRICKLAND &
PARSONS (1972) para as análises de carbono orgânico total e a de GRASSHOFF et al. (1983) para a
determinação do nitrogênio e do fósforo totais por meio da oxidação com persulfato e medição
colorimétrica.
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1.5.3. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES DE POLUIÇÃO POR ESGOTO

1.5.3.1. Método de determinação de Alquibenzenos Lineares

Alquilbenzeno Linear Sulfonado (em inglês Linear Alkylbenzene Sulphonate), mais conhecido como
LAS é um tensoativo aniônico constituído de uma mistura de homólogos e isômeros de posição de
cadeias alquiladas lineares. O LAS é usado principalmente em produtos de limpeza pela sua
degradabilidade (aerobicamente e anaerobicamente) e suas propriedades surfactantes (corresponde a
aproximadamente 40% dos surfactantes usados mundialmente).
Surfactante é uma palavra derivada da contração da expressão “surface active agent”, termo que
significa, literalmente, agente de atividade superficial. Outro termo em português que designa o
mesmo tipo de substância é tensoativo. O surfactante (ou tensoativo) é um composto caracterizado
pela capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais de um líquido.
A determinação deste parâmetro será realizada com um somatório de métodos de ensaios, os quais
consistiram na solubilização do analito com base na NBR 10.006 – Procedimento para obtenção do
extrato solubilizado de resíduos sólidos, seguido de uma filtração das amostras líquidas obtidas e estas
analisadas conforme metodologia espectrofotométrica do Standard Methods.

1.5.3.2. Método de determinação de Esteróis

Outro parâmetro de avaliação da carga de resíduos sanitários é a concentração de esteróis fecais.
Devido à ausência de métodos comerciais para determinação destes compostos, será realizado pela
avaliação de Escherichia coli, a qual indiretamente da uma noção da presença dos esteróis, visto que
estes são subprodutos da presença destes micro-organismos no meio aquático.
O método de determinação deste micro-organismo consistiu em lavagens seqüenciais da amostra com
água purificada ausente de micro-organismos, a qual foi utilizada para inoculação em Agar m-FC, e
inoculado a 45°C por 24 horas. A quantificação será realizada por contagem direta das unidades
formadoras de colônia.
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1.5.4. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área a ser monitorada abrange a área diretamente afetada (ADA), que fica compreendida no local de
construção dos piers de atracação do empreendimento e, também, a área de influência direta (AID),
que abrange um raio de 1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do
empreendimento. A distância radial foi baseada em dados de granulometria, correntometria e
estimativa da velocidade de decantação das partículas de sedimento em suspensão (Lei de Stokes).
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.

1.5.5. AMOSTRAGEM

A amostragem deste monitoramento seguirá o mesmo delineamento amostral do Monitoramento da
Fauna Bentônica, parte integrante do Programa de Monitoramento da Biota Aquática.
Em cada campanha serão amostrados 10 (dez) pontos, sendo que em cada ponto será tomada uma
amostra com o auxílio de um pegador de fundo. Entre cada coleta de material, o amostrador será
submetido a um banho químico no intuito de desinfetar o equipamento, já que a análise dos
indicadores por poluição por esgoto exigem diversos cuidados em todos os processos, visando evitar
possíveis contaminações que podem alterar os dados obtidos. Assim sendo, as amostras de sedimento
serão acondicionadas em vidraria previamente esterilizada e identificadas com a nomenclatura
adequada ao ponto de amostragem e, posteriormente, serão acondicionadas em caixas térmicas,
adequadas para o transporte, acrescidas de gelo, no intuito de preservar as características originais do
ambiente até as análises laboratoriais.
Todos os pontos serão georreferenciados através do sistema de posicionamento global (GPS), tendo
em vista que todas as coletas referentes a esse monitoramento deverão ser realizadas nos mesmos
pontos amostrais.
As localizações e coordenadas dos pontos de amostragem são apresentadas na Tabela 1 e no Mapa de
Localização dos Pontos de Monitoramento de Sedimentos apresentado a seguir.
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Tabela 1. Coordenadas UTM dos pontos de monitoramento de sedimentos. Datum WGS 84.
PONTOS

X

P1

736364,0

P2

736306,4

P3

736222,8

P4

736673,5

P5

736578,3

P6

736472,4

P7

737393,6

P8

741235,2

P9

745704,8

PC

734833,0

Y

DESCRIÇÃO

7096651,1 Cerca de 60m da linha de costa, defronte à área do
empreendimento.
7096783,3 Dentro do canal de aproximação na área abrigada de
atracação do píer do TGSC, a uma distância de 180m da linha
de costa.
7096971,2 Dentro do canal de aproximação na área exposta de atracação
do píer do TGSC, a uma distância de 370m da linha de costa.
7096685,3 Aproximadamente 100m da linha de costa, defronte à praia do
Inglês.
7096898,1 Defronte à praia do Inglês, a uma distância de 320m da linha
de costa.
7097135,4 Na margem do canal de aproximação da área exposta de
atracação do píer, a 500m da linha de costa.
7099325,2 Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, na porção
central da Babitonga.
7102102,8 Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, a cerca de
500m do Farol do Pontal em Itapoá.
7105543,0 Fora da baía, numa faixa de 100m do canal de acesso aos
portos, a aproximadamente 2km do Forte Marechal Luz em
São Francisco.
7099064,4 Aproximadamente 750m da margem norte da Babitonga, nos
arredores da Ilha do Alvarenga.

1.5.6. MANIPULAÇÃO DOS DADOS

Inicialmente todos os dados serão planilhados e, em seguida, encaminhados para softwares específicos
para as devidas análises.
Os dados de granulometria serão computados e irão gerar todas as estatísticas do sedimento (tamanho
médio do grão, grau de seleção, assimetria, curtose, percentagens de cascalho, areia, silte e argila). As
características químicas (C, N e P), biogênicas (CaCO3 e M.O.) e dos indicadores de poluição por
esgoto (esteróis fecais e alquibenzenos lineares) do sedimento serão computadas e irão ser
representadas graficamente. Será empregada análise de componentes principais (PCA) para investigar
a distribuição e ordenação das características do sedimento em relação aos pontos de coleta.
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1.5.7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.5.7.1. Coleta de Sedimento

Veículo automotor para deslocamento da equipe até o local de embarque;
Embarcação tipo traineira com deck de popa;
Amostrador de sedimento do tipo pegador de fundo;
Cabo para amostrador;
Guincho para amostrador;
02 bandejas (plástico e alumínio);
02 baldes;
01 jarra;
02 colheres;
02 pisetes;
Vidraria esterilizada e identificada;
Caneta marca permanente;
Canetas e lápis;
Prancheta de PVC com bóia com planilha para anotação dos dados;
Mapas com pontos amostrais;
Ecobatímetro;
GPS com pilhas carregadas;
Caixa térmica para amostras.

1.5.7.2. Coleta para Granulometria e Análises Químicas

Termômetro;
Colheres;
Sacos plásticos para amostras, devidamente identificados;
Refratômetro;
Pisete com água destilada;
Papel higiênico;
Prancheta de PVC com bóia e planilha para anotação dos dados;
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1.5.7.3. Análises Laboratoriais

Jogo de telas de 1mm e 0,5mm;
Potes “tipo os de mel” para armazenar as amostras;
Álcool 70%;
Rosa de bengala;
Pinças;
Colheres;
Microscópio Estereoscópico Lupa;
Pisetes;
Lâminas;
Lamínulas;
Microscópio óptico (ou eletrônico);
Placas de Petri (diversos tamanhos);
Pequenos potes plásticos para os organismos;
Filme de silicone;
Tubetes tipo Eppendorfs;
Destilador de água.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
Programa de Monitoramento da Biota Bentônica;
Programa de Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.
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Portaria nº 113/97, que obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e
subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 454/2012, que estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos
para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras
providências.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão elaborados relatórios trimestrais e relatórios anuais consolidados quanto à dinâmica da
qualidade do sedimento.
Caso seja necessário, ações de mitigação serão previstas para remediar possíveis impactos advindos do
empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Visando identificar padrões naturais na variação da qualidade do sedimento da região antes da
instalação do empreendimento foi executada campanha de pré-monitoramento da qualidade dos
sedimentos. O monitoramento deverá iniciar concomitantemente ao início das obras e permanecer
durante a de operação, totalizando um período de 4 (quatro) anos.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS

1.1. JUSTIFICATIVA

A Resolução CONAMA nº 01/86 estabeleceu que após os estudos realizados para a implantação e
operação de empreendimentos será preciso elaborar um programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos e verificação das medidas tomadas, de modo que nele estejam explícitos
os parâmetros e fatores considerados.
Durante a efetivação das obras de implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC, a
ser localizado no município de São Francisco do Sul, será utilizada grande quantidade de mão de obra,
e serão construídos três canteiros de obras para atendimento de suas necessidades pelo período de 18
(dezoito) meses.
Após este período construtivo, entra em evidência a fase de operação, que também trará os mesmos
inconvenientes relacionados ao controle dos efluentes possíveis de serem gerados no empreendimento,
porém, em menor escala.
Toda essa movimentação trará consigo a geração de efluentes sanitários resultantes da atividade
humana e outros efluentes diversos, devido à movimentação para construção do terminal e de sua
posterior operação.
O gerenciamento desse programa deverá resultar em benefício e fator de controle da degradação do
meio ambiente.

1.2. OBJETIVOS

Como item obrigatório para o processo de licenciamento ambiental do Terminal TGSC, este programa
tem por objetivo estabelecer os procedimentos necessários para a constante avaliação da qualidade dos
efluentes descartados e dos corpos hídricos presentes na área do Terminal TGSC e seu entorno.
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1.3. INDICADORES

Para assegurar a avaliação dos efeitos ambientais decorrentes das ações realizadas, deve-se realizar o
controle dos procedimentos adotados pela emissão de relatórios de acompanhamento emitidos pelos
responsáveis pelas análises e pelo gerenciamento do programa de monitoramento, com os respectivos
laudos comparativos com a legislação ambiental vigente.
Os parâmetros escolhidos para avaliação da qualidade do corpo receptor e da eficiência do sistema de
tratamento de efluentes sanitários serão:
pH;
Sólidos Sedimentáveis;
Turbidez;
Cor Aparente;
Coliformes Totais;
Coliformes Termotolerantes
Óleos e Graxas,
OD,
DQO e;
DBO5.

No caso das caixas de retenção de óleo e areia deverá ser monitorado o parâmetro Óleos e Graxas na
saída dos dispositivos a fim de averiguar a eficiência dos mesmos.
Considerando as obras e início de operação, as análises deverão ter uma freqüência mensal, em
laboratório acreditado NBR 17025/2005, com os resultados apresentados via relatórios técnicos.

1.4. OBJETO

A responsabilidade pela correta execução deste Programa é do empreendedor, o TGSC – Terminal de
Granéis de Santa Catarina.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Todas as amostragens deverão ser realizadas de acordo com a NBR 9898 – Preservação e Técnicas de
Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, e as análises deverão ser realizadas
conforme métodos reconhecidos e/ou validados.
Através do conhecimento das características das águas e dos sedimentos anteriormente a presença do
empreendimento (deverão ser realizadas análises iniciais da situação atual), associado a um conjunto
de programas de monitoramento realizado por análises químicas e físico-químicas será possível
acompanhar a qualidade deste meio e, caso haja qualquer alteração desta qualidade, saber a sua origem
e como realizar as devidas correções.

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO E MONITORAMENTO DE EFLUENTES

Como dois canteiros de obra serão instalados próximos ao local previsto para implantação do terminal,
em terreno pertencente ao TGSC, e um próximo ao trevo entre as rodovias BR 280 e SC 301, com
lançamento de seus efluentes previsto no rio Monte de Trigo, serão separadas em duas as regiões de
monitoramento.

Na fase de Obras, o lançamento dos efluentes tratados do Canteiro de Obras interno e do Canteiro de
obras para construção do Píer se dará no mar, no costão rochoso junto ao início da futura Ponte de
Acesso aos Píers, que ainda não estará totalmente construída nesta etapa.
Na fase de Operação do empreendimento, o lançamento se dará a cerca de 200 metros do início da
Ponte de Acesso aos Píers, conforme definido pela empresa OAP (responsável pelos estudos
ambientais) a partir da análise dos dados granulométricos e batimétricos do local do empreendimento.
O lançamento dos efluentes tratados do Canteiro Externo (de pré-moldados) será feito no Rio Monte
de Trigo.
As localizações e coordenadas dos pontos de lançamento de efluentes são apresentadas na Figura 01.
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Como o objetivo do monitoramento é a verificação de possível alteração da qualidade das águas pelo
aporte de elementos ou materiais estranhos e/ou acima dos padrões permissíveis, devem ser coletadas
amostras de água nos pontos indicados a seguir.

1.5.1.1. No Rio Monte de Trigo

Na área destinada ao lançamento de efluentes no Rio Monte de Trigo deverá ser realizado coletas em
dois pontos localizados a montante e a jusante. A Tabela 1 apresenta as coordenadas geográficas de
cada ponto.

Tabela 1: Coordenadas geográficas dos
pontos amostrais.
COORDENADAS UTM
PONTOS
X
Y
1
736.180,3 7.096.481,4
2
736.354,1 7.096.609,9

1.5.1.2. Na Área do Terminal

Na área destinada à implantação do empreendimento deverão ser realizadas coletas em quatro pontos
localizados próximos às divisas da área do empreendimento. A Tabela 2 apresenta as coordenadas
geográficas de cada ponto.

Tabela 2: Coordenadas geográficas dos
pontos amostrais.
COORDENADAS UTM
PONTOS
X
Y
3
736.500,5 7.096.626,6
4
736.699,7 7.096.575,0
5
738.167,0 7.093.946,0
6
738.190,4 7.094.145,7

A localização dos pontos de monitoramento é indicada no Mapa de Localização dos Pontos de
Monitoramento de Efluentes Líquidos apresentado a seguir.
Deverão ser realizadas também coletas mensais para avaliação da eficiência do sistema de tratamento
de efluentes sanitários e de retenção de óleo e areia dos canteiros de obras. As avaliações do sistema
de tratamento de efluentes sanitários deverão ser realizadas por meio de coletas de amostras na entrada
e na saída do sistema. As análises dos dispositivos de retenção de óleo e areia deverão ser realizadas
por meio de coleta de amostras nas saídas dos respectivos sistemas.
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1.5.2. PERIODICIDADE

A freqüência de amostragem é determinante para a tomada de medidas técnicas que solucionem
eventuais problemas ou não conformidades que possam vir a ser observadas.
Os procedimentos de coleta adotados deverão ter a periodicidade mensal, tanto na área do terminal,
como da eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários e de retenção de óleo e areia e no
lançamento no rio Monte de Trigo.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Monitoramento dos Efluentes Líquidos terá relação direta com os seguintes
Programas:
Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;
Subprograma de Monitoramento da Balneabilidade;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para a efetivação deste programa de monitoramento foram empregadas a Resolução CONAMA nº.
357/05, que “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências”, e a Resolução CONAMA nº. 430/11, que “Dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357/05”.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação do programa de monitoramento dos efluentes líquidos é importante o
empreendedor determinar um técnico ou empresa responsável pela sua execução e planejar as
atividades de avaliação, considerando a seguinte sequência:
Identificar os pontos de geração de efluentes líquidos;
Identificar os parâmetros a monitorar;
Determinar as rotinas de análises;
Estabelecer medidas de proteção ambiental caso ocorram não conformidades;
Indicar laboratórios consagrados para efetivação dos procedimentos de coleta e análise;
Realizar programa de conscientização e treinamento para os funcionários da empresa e
terceirizados;
No caso de instabilidade no tratamento modular mostrado, será interrompido o despejo e
temporariamente serão utilizados caminhões tanque para recolhimento e encaminhamento do
respectivo efluente sanitário para estações de tratamento próximas com a devida anuência da
empresa de saneamento municipal.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este programa deverá se desenvolver durante a fase de construção do terminal, que envolve 18 meses,
iniciando-se a partir da data de início da implantação do canteiro de obras até a desmobilização do
mesmo, e continuando durante toda a fase de operação do terminal.
No caso do monitoramento do rio Monte de Trigo, este deverá ser realizado enquanto durarem as
atividades do canteiro de obras.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS CANTEIROS DE OBRAS

Ao ser definida a implantação do Terminal TGSC foi observada a real necessidade de suporte logístico
para as obras a executar, onde a adequada localização do Canteiro de Obras tornou-se decisiva para o
desenvolvimento de todas as atividades construtivas necessárias.
Esta tarefa foi realizada mediante o estudo e previsão dos sistemas e equipamentos a utilizar em todas
as fases construtivas, bem como pela observância dos procedimentos operacionais previstos, todas
ordenadas e segmentadas com base na experiência acumulada das empresas responsáveis pelos
projetos executivos de toda infraestrutura portuária a construir.
A análise efetuada pelo IBAMA (Informação Técnica nº 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS)
quanto a este item levantou a necessidade de se complementar o estudo com mais informações
técnicas detalhando a instalação de um posto de combustível dentro do Canteiro de Obras, segundo os
ditames da Resolução 273/00 do CONAMA, que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição em
postos de combustíveis e serviços.
Tendo em vista tal orientação o empreendedor reuniu seus consultores e assessores para estudar a
questão e assumir a solução mais satisfatória no sentido de estruturar e resolver a questão identificada,
tendo em vista as diferentes necessidades que deverão ocorrer durante o desenvolvimento da obra.
Em virtude de se ter a plena certeza de que na execução da obra em diferentes instantes deverão estar
presentes diversas empresas (empresa especialista em terraplanagem, empresa especialista em
desmonte de material rochoso, empresa de execução de fundação, empresa de execução e
fornecimento de concreto usinado, empresa especialista em execução de obras marítimas, empresa
especialista em execução de armazéns e silos graneleiros na retro-área, empresas de projeto e execução
de estruturas metálicas para suporte dos transportadores de correia, etc.,) foi verificado por razões
logísticas que a simples oferta de um posto de abastecimento de combustível no canteiro de obras
externo não atenderia satisfatoriamente as demandas previstas.
Por isto, a localização e o leiaute do canteiro de obras externo já descrito não serão alterados, ficando
nele apenas eliminada a instalação do posto de abastecimento e lavação face à existência de
alternativas mais eficazes e por isto melhores, oferecidas por postos de abastecimentos já
instalados na região e que se encontram regulares perante a legislação ambiental vigente.
Neste sentido, para participarem da implantação do empreendimento e obrigatoriamente por força
contratual e responsabilidade antecedente do empreendedor, estas empresas deverão cumprir os
ditames da legislação ambiental quanto à demanda de abastecimento e lavação automotiva, devendo
utilizar Postos de Abastecimento ambientalmente regularizados.
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1.1. JUSTIFICATIVA

O estudo realizado levou à definição de três áreas como canteiro, cuja localização facilitará o
desenvolvimento das ações construtivas, seja em relação à pré-fabricação das peças estruturais de
concreto armado, ao seu manuseio (facilidades de carregamento, transporte e montagem), ou mesmo
face às dificuldades de execução da infraestrutura marítima do Terminal.
Por restrição legal deixou de ser prevista a utilização das vias urbanas do Centro Histórico, em virtude
das movimentações de peças excederem a tonelagem recomendada de sete toneladas de peso bruto e
pelas ações repetitivas (exporiam ao risco de acidentes a população e os prédios antigos de
reconhecidos valores históricos).
O suprimento dos materiais, a execução das fundações, o transporte de estacas, as operações para se
realizar a execução de formas e o lançamento de concreto nos blocos de fundação (ponte de acesso,
plataforma marítima e dolphins), são operações que deverão ser realizadas utilizando-se via de acesso
marítimo existente na baía da Babitonga, ligando a localidade Porto Laranjeiras ao local onde serão
implantadas as benfeitorias marítimas projetadas.
Para a execução da infraestrutura marítima haverá necessidade de utilização, por exemplo, de barcaças
para transporte de caminhões betoneiras, de rebocador, de guindastes e de bate-estacas a operar em
embarcação compatível. Do ponto de vista logístico todas estas unidades dependerão de uma linha de
transporte previamente definida.
Em face deste contexto os projetistas segmentaram e posicionaram o Canteiro de Obras em três áreas
estrategicamente localizadas, ou seja, a Área do Canteiro Externo, a Área do Canteiro Interno, e a área
junto a Cabeceira da Ponte de Acesso.
Isto foi idealizado de modo que suas localizações proporcionassem ao mesmo tempo o apoio logístico
requerido, tanto em terra como no mar.
Ao nível da estrutura viária urbana de São Francisco do Sul, a Figura 1 apresentada a seguir tem o
objetivo de esclarecer a estratégia adotada, representando espacialmente os locais onde se situarão as
três áreas escolhidas para Canteiro de Obras.
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Figura 1: Localização dos Canteiros de Obras e Vias de
Transporte

1.2. OBJETIVOS

O Programa de Monitoramento do Canteiro de Obras terá o objetivo de evitar a degradação ambiental
das três áreas ocupadas para sediá-los e o controle das atividades neles desenvolvidas, permitirá
mediante a aplicação de programas ambientais da preservação da segurança e da saúde do trabalhador
e de todo o meio ambiente afetado no seu entorno.
Para tanto deverão ser realizados os seguintes subprogramas:
Subprograma de Monitoramento de Armazenamento de Produtos Perigosos
Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Subprograma de Monitoramento de Abastecimento de Derivados do Petróleo
Subprograma de Monitoramento de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Subprograma de Recuperação das Áreas dos Canteiros de Obras
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1.3. INDICADORES

Os indicadores serão oportunamente estabelecidos por equipe multidisciplinar a ser formada durante a
implantação e gerenciamento de cada um destes subprogramas.
Para avaliação dos efeitos ambientais decorrentes das ações realizadas, deve-se realizar o controle dos
procedimentos adotados pela emissão de relatórios de acompanhamento emitidos pelos responsáveis
pelo gerenciamento.

1.4. PÚBLICO ALVO

O público alvo se constituirá na população a ser protegida quando iniciar a realização das diversas
atividades construtivas tanto em terra como no mar, e em especial na preservação da segurança e
saúde do pessoal envolvido com as atividades específicas realizadas em cada Canteiro de Obras.
Observa-se que o trabalho preventivo idealizado estará voltado para a preservação ambiental e para a
segurança da vida do trabalhador durante o trabalho diário de produção, e esta missão dependerá de
decisões técnicas tomadas em conformidade com as normas e legislações pertinentes que irão reger o
desenvolvimento de todas as atividades construtivas. Ao nível de se melhorar a produtividade, sem
dúvida será o ganho de eficiência obtido com a implantação destas três unidades que permitirão
cumprir com folga o cronograma de obras idealizado.
A responsabilidade deste Programa será das empreiteiras encarregadas da execução dos trabalhos. Os
procedimentos citados deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das obras,
de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais definidos.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

a metodologia seguida se constituiu no estudo exploratório de áreas potenciais visando a localização
mais satisfatória, tendo sido descartadas as possíveis localizações que apresentaram menor pontuação
no processo de avaliação realizado.
As áreas escolhidas pelos técnicos tomadores de decisão devem refletir a condição de terem sido
pontuadas como as mais recomendadas perante a logística de transporte a ser desenvolvida.
Ao término das obras, o canteiro deverá ser desmontado e todo e qualquer entulho ou resíduo
remanescente da obra, deverá ser retirado e devidamente destinado, dentro das Normas Ambientais
vigentes, de forma a permitir nova destinação às três áreas.
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1.5.1. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS EXTERNO

A Figura 2 apresentada a seguir, mostra a localização do Canteiro Externo em relação às suas vias de
acesso.
O canteiro previsto foi inserido no bordo da estrutura viária formada pela rodovia BR-280,
precisamente na interseção com a rodovia SC-301.
Observa-se que o local dispõe de área suficiente para permitir o desenvolvimento de todas as
atividades de pré-fabricação, de estocagem de peças, de insumos metálicos, de materiais granulares, e
também de espaço necessário para o pessoal envolvido desfrutar de segurança, saúde e bem estar ao
realizarem as tarefas construtivas e de manutenção nele alocadas.

Figura 2: Canteiro de Obras Externo.

Destaca-se que as especificidades de cada setor a ser implantado nesta área se encontram indicadas na
planta do Canteiro de Obras conforme desenho realizado pela Empresa projetista LPC, apresentado no
Volume III – Projetos. Destaca-se que a estrutura de abastecimento de combustível deve ser
desconsiderada.
Também foi estimado pelos responsáveis pela lógica de implantação do Terminal que a concentração
de pessoas em seu pico mais elevado de intensidade de trabalho ficará situada em torno de um número
máximo de 350 trabalhadores.
Este canteiro utilizará a boa acessibilidade da rodovia BR-280 principalmente para o provimento de
insumos aos demais canteiros de obras, para o recebimento de estruturas metálicas, equipamentos e de
outros fornecimentos, além de não interferir no tráfego urbano da cidade.
O espaço disponível permitirá a estocagem dos tubos de aço correspondentes ao revestimento
estruturante das estacas, suas armaduras de aço e durante a execução das peças pré-moldadas o
lançamento nas formas do próprio concreto proveniente de Usinas licenciadas.
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Enfatiza-se que boa parte de concreto usinado deverá ser transportado em barcaças a partir do Porto
Laranjeiras conforme indicação da linha de transporte indicado na Figura 1, para a execução de
elementos estruturais da parte marítima, moldadas in loco (ex. blocos das fundações, dolphins, etc.).
Para atendimento do trecho marítimo, o segmento da rodovia Costa do Encanto que dá acesso ao Porto
Laranjeiras e o segmento da BR-280 em frente ao Canteiro de Obras Externo, se constituirão nos
segmentos viários estratégicos destinados a movimentar a maior parte dos insumos, peças e
equipamentos.
Este Canteiro terá por base o leiaute constante da planta do Canteiro de Obras, idealizado e definido
pelos engenheiros responsáveis pelos projetos executivos, conforme o desenho a folha A3 anexo a este
documento.

O Canteiro de Obras Externo será constituído dos seguintes setores:

a) Setor Administrativo
Este setor corresponde á área destinada aos serviços administrativos do canteiro, das obras e de
controle das operações. Ele será formado por três contêineres dotados de ar condicionado, mobília e
equipamentos de escritório, onde irão trabalhar dez pessoas.
Nesse setor deverá ser instalado sanitário masculino e feminino com previsão de bacias sanitárias,
mictórios e lavatórios, sendo previstas pelo menos duas unidades de cada item.

b) Setor da Enfermaria
Será instalada dentro de um contêiner com instalações apropriadas para atendimento de casos
caracterizados como simples, evitando a geração de resíduos de saúde.
Para os casos considerados de maior gravidade será providenciado o encaminhamento imediato aos
centros especializados localizados em São Francisco do Sul.

c) Setor dos Vestiários
Será composto de uma edificação contendo chuveiros, lavatórios, sanitários e armários. Essa
edificação deverá apresentar piso e paredes impermeabilizadas e abrigar bacias sanitárias, boxes com
ducha para banho, mictórios e lavatórios, sendo pelo menos 50 unidades de cada item.

d) Setor de Tratamento de Esgotos
Este se constituirá no espaço destinado a receber estação compacta de tratamento de esgoto.
O esgoto gerado na utilização dos sanitários, e dos vestiários deverá ser encaminhado para a área
indicada no desenho onde se localizará a estação compacta de tratamento de esgoto.
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e) Setor para disposição de Resíduos Sólidos
Será construída uma área coberta para disposição de resíduos sólidos gerados no canteiro (Resíduos da
Construção Civil conforme Resolução 307 do CONAMA), apresentando em todo o seu perímetro uma
mureta de contenção.

f) Setor de Almoxarifados para Materiais Contaminantes
Consistirão de barracões fechados, com cobertura e piso cimentado.
No caso dos barracões para o almoxarifado de tintas, solventes e lubrificantes deverá haver, em todo o
perímetro, canaletas para interceptação de eventuais vazamentos de produtos contaminantes, que
deverão ser interligadas a uma caixa/bacia de contenção não conectada com o sistema de drenagem
existente.

g) Setor para Lavação de Caminhões Caçamba e Betoneiras
Será constituída por uma área com piso cimentado e dotado em todo o seu perímetro de canaletas de
contenção, cuja finalidade será reter e conduzir todo o efluente de lavagem para uma caixa de
decantação. O material decantado deverá ser periodicamente descartado em bota-fora ambientalmente
autorizado.
O setor em questão é exclusivo para a lavação do concreto remanescente nos caminhões caçamba e
betoneiras. A lavação automotiva deverá ser executada em estrutura de lavação devidamente
licenciada.

h) Setor de Construção Civil

Oficinas:
Este setor será constituído de um galpão provisório para manutenção de máquinas e equipamentos,
apresentando assim piso cimentado e dotado em todo o seu perímetro de canaletas para contenção de
eventuais derrames acidentais.
Os efluentes coletados nas canaletas deverão ser encaminhados para uma caixa separadora de água e
óleo, estrategicamente localizada no posto, antes de serem lançados na rede de drenagem pluvial.
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i) Pátio para Fabricação de Pré-Moldados (Fabricação e Estocagem)
O pátio de pré-moldados indicado na planta do canteiro será instalado em área conforme indicado nos
documentos do projeto. Nele constará uma central de corte e dobra de armação, montagem e
concretagem para o fabrico das peças pré-moldadas.

j) Setor de Estoque e Montagem de Equipamentos Mecânicos
Este setor será constituído por um contêiner onde funcionará o almoxarifado para a disposição e
controle de peças e ferramentas utilizadas nas manutenções preventivas e reparos dos equipamentos
mecânicos que serão realizados no pátio reservado da oficina já descrita.

k) Setor de Estoque, Manutenção e Montagem de Equipamentos Elétricos
Este setor será constituído por um contêiner onde funcionará o almoxarifado para a disposição e
controle de peças e ferramentas utilizadas nas manutenções dos equipamentos e motores acionados por
energia elétrica. O contêiner ficará posicionado junto a uma área coberta destinada à realização destas
tarefas especializadas.

l) Setor de Estoque, Montagem e Disposição de Elementos de Estruturas Metálicas
Este setor será constituído por um contêiner posicionado em área descoberta devidamente indicada na
planta do canteiro onde funcionará o pátio para disposição e controle de peças, estruturas e
ferramentas utilizadas nas montagens e manutenções dos dispositivos e das estruturas metálicas a
serem empregadas provisória e definitivamente nas construções projetadas.

m) Setor de Tratamento de Efluentes
Pelo fato das principais atividades relacionadas com a logística de fornecimento se concentrarem nesta
área, naturalmente nela a geração de resíduos se torna relevante devido aos consequentes impactos que
ali se desenvolverão.
Por isto haverá a necessidade de se implantar monitoramentos e controles ambientais através dos
subprogramas já relacionados no objetivo, sendo que os mesmos terão por base a localização e as
principais atividades desenvolvidas.
1) Água, óleo e graxas provenientes do sistema de lavação de peças na área de manutenção
mecânica. Este tipo de efluente será diretamente coletado pelas bombas submersas no dreno
lateral de coleta e deverá ser analisado quanto à existência de componentes de partículas em
suspensão.
2) Conforme legislação vigente esses efluentes deverão ser conduzidos para caixas de decantação
e de separação de óleos e graxas, e somente após a redução do material particulado em
suspensão atingir índices aceitáveis pela legislação e a efetiva retenção dos hidrocarbonetos é
que será permitido o seu despejo no sistema de águas pluviais.
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Da caixa de decantação o efluente será encaminhado através de mangueiras estanques até a
caixa de drenagem de águas pluvial mais próxima. O material sedimentado deverá ser
encaminhado para bota-fora ambientalmente autorizado.
3) Água proveniente do sistema de lavagem de caminhões betoneiras
Este efluente deverá ser encaminhado para caixas de decantação e somente após a
sedimentação de todo cimento é que a parte líquida (sem presença de partículas em suspensão)
poderá ser encaminhada para a caixa de drenagem de água pluvial mais próxima.
O material sedimentado deverá ser encaminhado para bota-fora ambientalmente autorizado.
4) ETE para efluentes provenientes dos vestiários
Este efluente originado nos chuveiros, lavatórios e sanitários deverá ser encaminhado para
uma estação compacta de tratamento de esgoto compacta.
A estação de tratamento de esgoto – ETE deverá ser dimensionada para atender a uma
população de 350 pessoas (número total de funcionários no pico da obra).

n) Setor de Controle dos Resíduos Sólidos Gerados
Segundo a NBR 10.004 os resíduos sólidos gerados durante a implantação do Terminal serão
enquadrados por sua periculosidade, como de Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos).
Observa-se que a classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade
que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com
listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.
Pela complexidade e interatividade existente nas várias ações a realizar, recomenda-se a presença
permanente de um Engenheiro de Segurança do Trabalho neste canteiro de modo a monitorar e
identificar riscos adicionais relativos à saúde e segurança do trabalhador, neste e nos demais canteiros.
Os resíduos gerados serão acondicionados de forma segregada, em recipientes abertos ou fechados e
encaminhados para local apto para o seu recebimento, ou seja, compatível com sua classe de risco.
No canteiro haverá uma área apropriada para a segregação, acondicionamento, armazenamento e
coleta. Este local contará com sistema de sinalização e identificação de equipamentos necessários para
o manuseio dos resíduos.
Já para os resíduos da construção civil serão adotados todos os procedimentos de gestão, conforme
Resoluções CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, e nº 313, de 29 de outubro de 2002.

1.5.3. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS INTERNO

Depois da realização da terraplanagem para a implantação do acesso rodoviário ao platô que sediará o
armazém e cinco silos nos níveis estabelecidos em projeto e da implantação do acesso provisório à
cabeceira da ponte de acesso, perante as restrições físicas observadas, foi preciso definir a logística
construtiva do sistema de armazenagem com o apoio de um canteiro situado junto às instalações
terrestres a edificar.
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Os engenheiros responsáveis da Empresa Zortea ao analisarem as dificuldades e desafios construtivos
definiram os procedimentos executivos e concluíram pela necessidade de se implantar na área do Platô
o canteiro de obras denominado de Canteiro de Obras Interno.
A Figura 3 apresentada a seguir mostra o leiaute previsto para a área do platô que visa viabilizar a
edificação das obras projetadas para esta importante parte do Terminal.

Figura 3: Canteiro de Obras Interno para apoio às obras

Como se verifica, o Canteiro de Obras Interno será constituído de oito unidades provisórias
convenientemente dispostas neste platô de modo a permitir ajustes de sua posição conforme o
andamento das obras civis.
Trata-se de um canteiro comum da construção civil, relacionado às necessidades de espaço onde as
principais atividades operacionais de canteiro serão realizadas dentro da área onde será edificado o
armazém principal.
O leiaute desenvolvido encontra-se detalhado e explicitado no Volume III – Projetos, sob o título de
planta do canteiro interno.
Em síntese, o leiaute desenvolvido relacionou as seguintes atividades:
-

Descarte de restos de madeira
Estoque de madeira para as formas
Estoque de aço para as armaduras
Central de armação e área de descarte de retalhos de aço
Área de descarte de sacos de cimento
Área de estoque de telas de aço
Escritório Técnico e Almoxarifado
Sanitários e Vestuários

Como os resíduos gerados neste canteiro serão apenas resíduos da construção civil, deverão ser
seguidas todas as disposições contidas na Resolução CONAMA nº 307 que lhe forem aplicáveis.
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A estimativa realizada sobre o efetivo de mão de obra a trabalhar na área deste canteiro para as
atividades construtivas dependentes ficou em torno de 180 pessoas.
As medidas de prevenção da saúde deste pessoal seriam ou estariam contidas no que é exigido por
normas legais existentes, como o disposto na NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção).
Da mesma forma, o correto posicionamento dos equipamentos, elevadores e gruas torna-se
fundamental para assegurar a segurança e produtividade dos serviços e, em alguns casos, determinará
a viabilidade de se construir nos prazos pré-estabelecidos.
Por isto no presente estudo conceitualmente todos os três canteiros já definidos deverão ser vistos
como um espaço composto por áreas de trabalho essencialmente especializadas:
a) Uma área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolverão operações de apoio à
execução da obra (NR-18), mas também destinada à vivência dos trabalhadores;
b) Uma área de trabalho fixa e temporária destinada à execução dos trabalhos da indústria da
construção, que se constituirá no seu espaço operacional (NB-136).
Na prática as condições consideradas ideais muitas vezes não ocorrem principalmente por falta de
espaço suficiente para implantar os arranjos físicos requeridos pelas edificações a construir.
Os canteiros destinados às obras terrestres e marítimas do terminal TGSC, mostram esta dificuldade,
pois o espaço físico considerado apropriado é restrito, principalmente nos canteiros dispostos no platô
(canteiro interno) e ao pé do Morro Bela Vista (Canteiro da cabeceira da Ponte de Acesso).

1.5.3. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA CABECEIRA DA PONTE DE ACESSO

Este terceiro canteiro se constituirá no elemento estratégico de apoio para a implantação das unidades
em mar, pois será responsável pelas operações de manuseio, montagem e transbordo das estruturas de
concreto pré-moldado utilizados na construção das estruturas Marítimas.
Considerando as naturais dificuldades existentes no manuseio de equipamentos e materiais em obras
marítimas, as atividades operacionais sobre balsa flutuante principalmente as relacionadas com
operação de bate estacas, não dispensará uma cobertura logística através deste canteiro para o
abastecimento e manutenção dos equipamentos alocados.
Assim a manutenção das máquinas posicionadas na balsa flutuante a partir do canteiro de obras da
cabeceira da ponte deverá ser fundamental para atender as necessidades demandadas pelos
equipamentos a operar em mar.
Os engenheiros responsáveis da Empresa LPC ao analisarem as dificuldades e desafios construtivos
definiram os procedimentos executivos e concluíram pela necessidade de se implantar na área da
Cabeceira da Ponte de Acesso o canteiro de obras para o apoio às obras marítimas.
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A Figura 4 mostra o leiaute previsto para viabilizar o apoio à edificação das obras marítimas
projetadas.

Figura 4: Canteiro de Obras da Cabeceira da Ponte de Acesso para
apoio às obras Marítimas.

Como se verifica, o canteiro de obras da cabeceira da ponte será constituído de unidades provisórias
convenientemente dispostas, de modo a permitir o adequado apoio às obras civis em mar.
O leiaute desenvolvido encontra-se detalhado e explicitado sob o título de planta do canteiro da
Cabeça da Ponte, realizado pela Empresa projetista LPC, apresentado no Volume III – Projetos.
Em síntese, o leiaute desenvolvido relacionou as seguintes áreas:
-

Área de administração do canteiro;
Área de sanitários e vestiários;
Área de estoque de peças estruturais pré-moldadas;
Área de estação de tratamento de esgoto sanitário (estação compacta);
Área de disposição de resíduos da construção civil;
Área do tanque de retenção e caixa separadora de óleo.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

-

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Subprograma de Recuperação das Áreas dos Canteiros de Obras;
Subprograma de Abastecimento do Canteiro Externo;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário;
Estudo e Análise de Risco;
Programa de Gerenciamento de Risco;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Toda a implantação de canteiros de obras deverá obedecer ao disposto na norma NR-18, ou seja,
deverão ser estabelecidas medidas de controle e sistemas preventivos de segurança para os processos
construtivos instalados nas áreas de trabalho.
Observa-se que estes canteiros já descritos possuirão mais de cinquenta trabalhadores. Portanto, por
força de norma regulamentadora os construtores contratados deverão elaborar o Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, conforme o
estabelecido na NR-18.
Também necessitarão cumprir o disposto na NR-9 (PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais), para a devida preservação da saúde e integridade dos trabalhadores.
Neste sentido, será preciso também elaborar o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, o qual terá por objetivo a preservação da saúde dos trabalhadores, conforme o disposto
na NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).
O engenheiro de Segurança do trabalho residente responsável deverá fornecer o LTCAT – Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, que terá o objetivo de monitorar e avaliar as
condições de trabalho de todas as atividades desenvolvidas, identificando-se e avaliando os riscos
ambientais derivados da exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos e perigosos.
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Enfatiza-se que farão parte deste Programa de Monitoramento todas as normas, Resoluções, e
Legislações especificamente relacionadas nos subprogramas de monitoramento que comporão o
presente programa.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento, as avaliações periódicas e a verificação da efetiva consistência dos indicadores
adotados em cada subprograma, dependerão do trabalho de equipe multidisciplinar.
Esta equipe multidisciplinar fará parte do escritório técnico sediado no Canteiro de obras Externo, e
será constituída por:
01 engenheiro mecânico
01 engenheiro ambiental
01 engenheiro de segurança do trabalho
01 engenheiro civil
01 médico especializado em doenças ocupacionais do trabalho

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O tempo de execução deste programa corresponderá a 19 meses, pois ele se estenderá até um mês após
o término de implantação do Terminal TGSC, ou seja, até o termino do subprograma de recuperação
das áreas dos Canteiros de Obras.
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Caderno 3.8.1 –
RESÍDUOS SÓLIDOS
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Junho/2013

Informações detalhadas do Subprograma de Gerenciamento do Resíduos Sólidos serão
encaminhadas ao IBAMA em tempo hábil para análise anteriormente ao início das obras.
Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação do
detalhamento do respectivo subprograma será sobrestada.
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1. SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.1. JUSTIFICATIVA

Os avanços tecnológicos, as mudanças de materiais utilizados ou os processos de execução das obras
são responsáveis pela classificação dos resíduos gerados no canteiro de obras. O gerenciamento
inadequado desses resíduos pode resultar em risco e ao mesmo tempo em fator de degradação do meio
ambiente.
Portanto, para o processo de construção do Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC, será
elaborado um programa para Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme disposto a seguir.
Enfatizamos que a responsabilidade pelo detalhamento do Subprograma de Resíduos Sólidos gerados
na implantação do empreendimento e a adoção dos procedimentos necessários para o manejo e
destinação ambientalmente adequados dos resíduos gerados no canteiro de obras, de acordo com a
Resolução CONAMA nº 307/2002 ficará a cargo da empresa responsável ou consórcio executor da
obra e da empresa supervisora responsável pela implantação de todo o empreendimento. Tal
responsabilidade não exime o próprio empreendedor, em virtude de sua responsabilidade antecedente
por ser o dono do empreendimento.
Neste contexto, posteriormente a contratação da empresa responsável ou consórcio executor da obra, o
presente Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será detalhado conforme as
recomendações do IBAMA e encaminhado a este instituto em tempo hábil para análise anteriormente
ao início das atividades de instalação.

1.2. OBJETIVOS

Estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos
resíduos gerados no canteiro de obras, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002. Esta
Resolução estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.
O programa de gestão dos resíduos sólidos da fase de implantação do empreendimento tem por
objetivo definir responsabilidades e procedimentos no que se refere a separação, coleta,
armazenamento temporário e disposição final dos resíduos sólidos produzidos no canteiro de obras:
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Responsabilidade:
Importante considerar um responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como
pela orientação dos funcionários, de forma a realizar melhor controle dos resíduos;
Separação:
Os resíduos devem ser segregados na sua fonte de geração, ao término de um dia de trabalho
ou ao término de um serviço, visando assegurar a qualidade do resíduo e potencializar a sua
reciclagem;
Armazenamento temporário:
Os resíduos deverão ser acondicionados em local apropriado (contêiner ou baias de
armazenamento), de forma segregada em recipientes abertos ou fechados, para posterior coleta
e/ou reutilização. É necessário certificar-se quanto à disponibilidade de carrinhos e caminhos
adequados para circulação dentro dos canteiros de obras;
Coleta:
Deverá ser periódica, sendo retirados do canteiro de obras por empresas coletoras e/ou agentes
recicladores utilizando sempre que possível a coleta municipal para os resíduos semelhantes
aos domiciliares;
Disposição final dos resíduos sólidos produzidos no canteiro de obras:
Sempre que possível, os resíduos deverão ser reciclados; os não aproveitáveis deverão ser
encaminhados a aterros licenciados. Resíduos com características tóxicas deverão ter
disposição final em Aterro Industrial, de acordo com cada uma de suas características.

1.3. INDICADORES

-

Apresentar programa de coleta seletiva e plano de limpeza urbana;
Emissão de documentos ou relatórios pelos transportadores (meio de transporte, condutor,
coleta);
Controle da disposição final dos resíduos.
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1.4. PÚBLICO ALVO

A responsabilidade deste programa é das empreiteiras encarregadas da execução dos trabalhos. Os
procedimentos citados deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das obras,
de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais definidos.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A Resolução CONAMA nº 307/2002, em seu Art. 9º, diz que os Projetos de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas:
I - Caracterização;
II - Triagem;
III - Acondicionamento;
IV - Transporte;
V - Destinação.
E em seu Art. 10º que os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:
I - Classe A
(Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
II - Classe B
(Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros,
madeiras e outros): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
III - Classe C
(Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e
IV - Classe D
(Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros,
ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
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1.5.1. CARACTERIZAÇÃO

Todo o resíduo gerado na obra deverá ser identificado e quantificado, de acordo com o tipo de
depósito, baia ou contêiner, que serão separados em classes A, B, C e D.
A quantificação deverá ser registrada em relatórios mensais, permitindo a empresa estabelecer controle
e parâmetros da quantidade e tipo de resíduo gerado.
Estes dados mais tarde poderão ser cruzados como, por exemplo, com a descrição da tecnologia
utilizada e permitir comparações entre diferentes processos construtivos. Os dados também permitirão
que a empresa identifique o número de caçambas economizadas, a partir do momento que há a coleta
seletiva e escoamento dos resíduos recicláveis na porta do canteiro.

1.5.2. TRIAGEM

O objetivo é segregar os resíduos de acordo com a classificação da Resolução 307, separando-os nas
classes A, B, C e D em depósitos distintos para futura utilização no canteiro ou fora dele. A
segregação assegura a qualidade do resíduo, garantindo assim a qualidade de seu processamento e
futura aplicação como agregado reciclado.
É necessário enfatizar a importância de sinalizar sistematicamente os locais, contêineres e baias de
disposição e armazenamento de cada resíduo no canteiro, para facilitar a memorização pela mão-deobra dos resíduos e suas respectivas classes, forma de armazenamento e destinações.

1.5.3. ACONDICIONAMENTO

Os contêineres de armazenamento deverão ser providos de fechamento para evitar entrada de insetos,
ratos e outros vetores de doença. Outro aspecto do armazenamento é a necessidade de se ter
dispositivos de fechamento (tampa) para evitar a “contaminação dos resíduos”, principalmente dos
resíduos classe A, de maior potencial para reciclagem.
Ressalta-se que a contaminação é ocasionada pela indisciplina de se misturar resíduos, principalmente,
orgânicos, gesso ou materiais perigosos, com resíduos classe A, o que poderia comprometer a
qualidade do material processado e sua posterior aplicação. Os resíduos deverão ser adequadamente
acondicionados para o transporte. É de responsabilidade do gerador certificar que ao longo do
transporte não haverá perda do resíduo no tecido urbano.
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1.5.4. TRANSPORTE

O transporte interno dos resíduos, ou seja, no canteiro de obras, deverá considerar o uso de
equipamentos que facilitem a vida do trabalhador. Ao final de um serviço os resíduos deverão ser
transportados até a área de armazenamento, por carrinhos ou verticalmente por condutores. A
responsabilidade pelo transporte interno dependerá de cada empresa.

1.5.5. DESTINAÇÃO

O gerador (construtor) deverá assegurar que os resíduos sejam encaminhados a áreas destinadas pelo
setor público, áreas de processamento ou áreas de transbordo, ou aterros de inertes. Com relação aos
resíduos classe B, estes poderão ser encaminhados a agentes recicladores (principalmente cooperativas
e/ou catadores).

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

-

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Subprograma de Armazenamento de Produtos Perigosos;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Subprograma de Recuperação das Áreas dos Canteiros-de-Obras;
Subprograma de Abastecimento do Canteiro Externo;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para a efetivação deste programa de gestão, foi utilizado como base a Resolução CONAMA nº 307/02.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação deste programa é importante determinar um responsável pela sua execução e
planejar as atividades de avaliação:
-

-

Identificar os setores do canteiro de obras geradores de resíduos;
Identificar os tipos de resíduos gerados (Resolução CONAMA nº 307/02);
Determinar o fluxo e transporte interno dos resíduos;
Estabelecer metas para redução da geração de resíduos, avaliando viabilidade de reutilização e
reciclagem na fonte geradora;
Estabelecer procedimentos para o correto acondicionamento, limpeza e manuseio dos
recipientes utilizados para disposição;
Quantificar os resíduos gerados conforme determina a Resolução CONAMA nº 307/02;
Estabelecer medidas de proteção ambiental para armazenamentos intermediários;
Indicar empresas responsáveis pela coleta externa (ambientalmente licenciadas, para
recolhimento de cada tipo de resíduo, seguindo o que preconiza a Resolução CONAMA nº
307/02);
Descrever o princípio tecnológico das alternativas de tratamento adotadas para cada tipo de
resíduo, apresentando cópia da Licença ambiental da Unidade Recebedora;
Descrever programa de conscientização e treinamento para os funcionários da empresa e
terceirizados.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este programa deverá se desenvolver ao longo de todo o programa de obras, que envolve 19 meses,
iniciando-se a partir da data de início da implantação do canteiro de obras até a desmobilização do
mesmo.
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Caderno 3.8.2 –
EFLUENTES LÍQUIDOS
Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos
Junho/2013

O Subprograma de Monitoramento de Efluentes Líquidos dos Canteiros de Obras foi
incorporado ao Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos apresentado no Caderno
3.7.
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1. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

1.1. JUSTIFICATIVA

Visanto a integração das ações de monitoramento dos efluentes líquidos, o Subprograma de
Monitoramento de Efluentes Líquidos dos Canteiros de Obras foi incorporado ao Programa de
Monitoramento de Efluentes Líquidos apresentado no Caderno 3.7.
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Caderno 3.8.3 –
ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS
PERIGOSOS
Subprograma de Monitoramento do Armazenamento de
Produtos Perigosos
Junho/2013

Informações detalhadas do Subprograma de Monitoramento do Armazenamento de Produtos
Perigosos serão encaminhadas ao IBAMA em tempo hábil para análise anteriormente ao início
das obras. Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a
avaliação do detalhamento do respectivo subprograma será sobrestada.
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1. SUBPROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS

1.1. JUSTIFICATIVA

Explosivos

Na implantação do acesso rodoviário e do platô que sediará os dispositivos de armazenagem do
Terminal TGSC, para se estabelecer a conformação projetada, os serviços de escavação, carga e
transporte dos materiais de primeira categoria (solos de baixa resistência ao desmonte), gerarão
impactos ambientais associados ao modo de exploração e características dos materiais manuseados.
Após a execução dos serviços de retirada da vegetação, das escavações e movimentação de terra com
modificação da paisagem local, ao final da implantação projetada o possível encontro de matacos
comumente classificados como solo de terceira categoria, implicará no seu desmonte com a utilização
de explosivos.
As sondagens realizadas (Standard Penetration Test - SPT) tanto no acesso como no terreno a receber
o referido platô indicaram que este tipo de atividade (uso de explosivos para o desmonte de rochas)
deverá ocorrer somente durante a escavação dos túneis previstos sob a base do armazém, pois os
mesmos se encontram posicionados em cotas de provável ocorrência de rocha.
O desmonte de material rochoso implicará na utilização da técnica de perfuração, carga e detonação, o
que reflete operações demandas com pleno cuidado, principalmente na observância das prescrições de
normativas sobre a utilização de explosivos para minimizar suas conseqüências. Cita-se como
exemplo de possíveis malefícios, a sobrepressão atmosférica, a vibração do terreno, eventuais
ultralançamento de fragmentos, fumos, gases, além da geração de poeira e ruídos durante o processo
de desmonte com risco de afetar a água, solo, ar, e a própria população do entorno.
Por este motivo o acondicionamento, transporte e utilização de material explosivo deverão ser
efetuados por pessoal habilitado devidamente treinado, respeitando-se as Normas do Departamento de
Fiscalização de Produtos Controlados do Ministério da Defesa e toda a legislação pertinente contida
nas Normas Reguladoras de Mineração – NRM que as complementam.
Os serviços de desmonte (perfuração carga, e detonação) no Terminal TGSC deverão ser realizados
por empresa experiente e legalmente habilitada perante todos os órgãos controladores das atividades
que demandam a utilização controlada destes materiais sensíveis.
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Combustíveis óleos e Graxas

Deverão ser tomadas providências de controle e monitoramento ambiental quanto ao abastecimento e
manutenção das máquinas utilizadas na execução da terraplanagem em terra e em especial nas
operações marítimas desenvolvidas pelas embarcações que irão apoiar e possibilitar todo o trabalho
de execução das fundações/concretagem/montagem das estruturas marítimas destinadas a compor a
plataforma dos berços de atracação e também a execução das fundações/concretagem/montagem das
estruturas que comporão a ponte de acesso, todas em concreto armado.
No mar, estas operações por envolverem o acondicionamento, manuseio e o transporte de líquidos,
graxas e óleos para utilização em atividades de manutenção e operação de equipamentos, também
estarão ou ficarão situadas no contexto das atividades classificadas como perigosas devido ao risco
ambiental de acidentes e impactos conseqüentes do derrame de material poluente.

Tintas, emulsões, impermeabilizantes e solventes (canteiro de obras externo)

Na caracterização do canteiro de obras externo já foi enfatizado que estes materiais (elementos na
forma de pó, pastas, mantas e líquidos quase todos inflamáveis) antes de seguirem para serem
aplicados na obra, deverão ser qualificados e quantificados continuamente por sofrerem
armazenamento temporário e para isto deverão ficar dispostos no local protegido conforme indicado
no leiaute do canteiro.
Requisitos elementares prescritos em recomendações de norma não poderão deixar de serem
observados, onde os almoxarifes responsáveis deverão ter treinamento, ciência e responsabilidade
correlatas à sua função.
Efetivo conhecimento e controle de cada insumo
Armazenamento na posição vertical e separação por categorias ou classes
Evitar contato dos insumos com o solo. Durante longos períodos, armazenar sobre estrados.
Atentar sobre a guarda dos insumos, (histórico de validade, primeiro a chegar será primeiro a
sair).
Neste sentido medidas preventivas efetivas deverão estar formuladas pelas empreiteiras responsáveis
pela obra para orientação deste subprograma de modo a priorizar os cuidados relativos ao
armazenamento e manuseio dos insumos classificados como perigosos armazenados no canteiro.
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1.2. OBJETIVOS

Este subprograma tem o objetivo de identificar as operações relacionadas com produtos perigosos e
suas consequências de utilização, onde serão estabelecidos meios e indicadores para verificação da
estabilidade dos procedimentos e controles embasados em norma.
Entretanto, deve ficar claro face às observações levantadas na análise prévia do IBAMA (Informação
Técnica 15-2012 NLA-COPAG-TGSC-1), contida no item 2.34.08.03 quanto aos cuidados em
observar os ditames constantes no art.6º da lei 9966/00 e artigo 12 do decreto 4136/02 nos trabalhos
em mar foi verificado que de fato nas atividades de apoio às obras marítimas será preciso tomar
cuidado especial para assegurar adequado acondicionamento, transporte e manuseio de insumos
líquidos, granulares e pastosos, por estes serem imprescindíveis na manutenção e operação dos
equipamentos a utilizar.
Desta forma o empreendedor ao reunir consultores e técnicos de sua assessoria e após os estudos
correlatos decidiu que as empresas especializadas em obras marítimas por reunirem a boa prática
construtiva, neste tipo de atividade deverão pela sua expertise responsabilizar-se e cumprir os ditames
da legislação vigente, em especial sobre os cuidados e obrigações relativas ao manuseio de óleo diesel,
lubrificantes e graxas, bem como programar planos de contingência sob pena de sofrerem penalidades
previstas em lei.
No momento da contratação das empresas para realizar as obras marítimas, sem prejuízo da
responsabilidade antecedente do empreendedor, suas obrigações deverão ser devidamente relacionadas,
principalmente com relação à aprovação dos planos de contingência exigidos por lei, devendo se
constituir num pré-requisito para a realização destas obras.

1.3. INDICADORES

Além do prescrito pela NR-19 que trata da armazenagem e utilização de explosivos industriais, neste
programa deve ser ressaltado que no caso do desmonte rochoso no acesso rodoviário e na base do
sistema de armazenagem do Terminal TGSC, a empresa responsável deverá estar legalmente habilitada,
e por isto ser responsável pelo transporte, plano de fogo, carga e detonação dos explosivos.
Os explosivos previstos serão do tipo slurry (lama) inertes durante o transporte, mas com efetiva
periculosidade quando misturados no interior dos furos, após o completo carregamento.
Não serão permitidos paióis de armazenagem nas imediações, pois o terreno em questão se insere em
área urbana, sendo por isto proibido por legislação pertinente o exercício de tal prática de
armazenagem.
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Em princípio, as seguintes diretrizes apresentadas deverão ser obedecidas:
Quanto ao transporte, acondicionamento, manuseio e aplicação, todas as operações
envolvendo explosivos e acessórios deverão observar as recomendações de segurança do
fabricante, sem prejuízo do contido nas Normas Reguladoras (NR-19).
O transporte e utilização de material explosivo devem ser efetuados por pessoal devidamente
treinado, respeitando-se as Normas do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados
do Ministério da Defesa e legislação que as complementem.
O plano de fogo para o desmonte rochoso deverá ser elaborado por profissional legalmente
habilitado.
A execução do plano de fogo, operações de detonação e atividades correlatas devem ser
supervisionadas ou executadas pelo técnico responsável que seja um bláster legalmente
registrado.
O manuseio de explosivos e acessórios será privativo de pessoal habilitado, conforme
legislação em vigor.
O consumo de explosivos deve ser controlado por intermédio dos mapas previstos na
reulamentação vigente do Ministério da Defesa.
Os trabalhadores envolvidos no transporte de explosivos e acessórios deverão receber
treinamento específico para realizar sua atividade.
É proibido o transporte de explosivos e cordéis detonantes simultaneamente com os
acessórios, outros materiais e pessoas estranhas à atividade.
Os explosivos comprometidos em seu estado de conservação ou oriundos de fogos falhados
devem ser destruídos conforme regulamentação vigente do Ministério da Defesa e instruções
do fabricante, em local legalmente aprovado pelas autoridades competentes.

Além destas prescrições de cunho normativo a serem observadas na execução dos trabalhos de
desmonte, sob o ponto de vista ambiental verificou-se que será a velocidade de vibração o indicador
escolhido para aferir os possíveis impactos sobre as construções vizinhas e a população residente nas
imediações.
Quando da necessidade de detonações, estas deverão sempre ser acompanhadas da respectiva medição
das velocidades de vibração no entorno da obra, cujos resultados deverão ser apresentados em relatório
para os responsáveis técnicos da obra e engenheiro ambiental residente efetuarem as respectivas
análises de modo a tomarem as providências corretivas quando for o caso.
Para a realização das necessárias aferições e a definição dos pontos de monitoramento a serem inseridos
nos centros populacionais (comunidade Bela Vista e Praia do Inglês) deverá ser contratada empresa
legalmente habilitada.
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1.4. OBJETO

Este subprograma deverá verificar a qualidade dos procedimentos utilizados, materiais, e ações de
proteção tomadas na execução da terraplanagem, na escavação em rocha, e no armazenamento dos
insumos perigosos (tintas, emulsões, impermeabilizantes e solventes) no canteiro de obras externo, para
que além de verificar a observância das prescrições normativas e legislações, mediante a aplicação de
testes e laudos correlatos, avaliar as consequências dos impactos sobre a população residente no
entorno da obra (Comunidade Bela Vista e Comunidade da Praia do Inglês), durante a realização das
conformações geométricas projetadas.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM (MATERIAIS DE PRIMEIRA CATEGORIA)

A terraplenagem do acesso rodoviário e do platô a ser construído ao nível das edificações situado
entre as cotas 42,00 m e 50,00 m implicará na escavação, carga e transporte de solo classificado como
material de primeira categoria e corresponderá aos volumes indicados no projeto geométrico que
traduz as conformações estabelecidas.
Em princípio, após a retirada da vegetação, na área a terraplanar serão realizados cortes, seguidos de
aterros em camadas de solo compactadas com contínua avaliação técnica de sua densidade, mediante
o controle do Grau de Compactação (GC ≥ 95%) a ensaio de PN (Proctor Normal).
Conforme estimativa da Empresa Zortea Construções Ltda. as quantidades totais de solo a serem
escavados e manuseados na rodovia de acesso e no platô seguem apresentados na Tabela1.

Tabela 1: Volumes a movimentar.
Corte
(m³)

Aterro + 25%
(m³)

Bota-fora solo
(m³)

Bota-fora rocha
(m³)

Obras

144.000,00

49.000,00

95.000,00

2.000,00

Acessos

26.100,00

4.250,00

21.850,00

0,00

Total

170.100,00

53.250,00

116.850,00

2.000,00

Terraplenagem
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Por ela se observa que além das quantidades de solo compensadas no próprio platô, a conformação
projetada gerará um volume de solo excedente de 116.850,00 m³ que deverá ser escavado, carregado,
transportado e disposto em área específica para bota-fora devidamente licenciada pelos órgãos
ambientais.
Além deste trabalho, também deverão ser considerados os impactos advindos da disposição de
aproximadamente 2.000,00 m³ de material de terceira categoria (material rochoso fragmentado),
resultante de desmonte rochoso previsto ao final das escavações no platô.
Para a realização dos serviços de terraplenagem e desmonte de rocha, em virtude da disponibilidade
de um tempo máximo previsto de 06 meses, será necessária a utilização de equipamentos específicos.
Equipamentos mínimos para execução de terraplenagem (material de primeira categoria):
02 Retro-escavadeiras;
01 Trator de esteira de 06 toneladas;
01 Trator de esteira de 12 toneladas;
01 Motoniveladora;
01 Rolo compactador tipo pé de carneiro rebocado por trator de pneus;
01 Rolo vibro-compactador com patas trapezoidais;
01 Escavadeira hidráulica de esteira tipo Fiat S-90 ou similar;
12 Caminhões basculantes de 10m³ traçados;
01 Caminhão comboio com tanque de óleo diesel, compressor de ar e tonéis de graxas e
lubrificantes;
01 Caminhão pipa;
01 trator de pneus;
01 caminhão prancha para o transporte de máquinas de esteiras e rolos compactadores.
Deve ser observado que sob o ponto de vista ambiental, a manutenção preventiva, a lavação, a troca
de óleo lubrificante e o abastecimento dos equipamentos serão realizados em postos de abastecimento
regularmente licenciados.
Nas operações de lubrificação e abastecimento das máquinas pesadas (escavadeiras, tratores de esteira
e rolos compactadores), abastecimento e lubrificação serão realizadas com a utilização do caminhão
comboio diretamente na obra onde as máquinas estiverem operando.
Ao ser utilizado parte do segmento viário da BR-280 no transporte dos volumes excedentes para o
bota-fora licenciado, obrigatoriamente os impactos gerados irão ocasionar interferências na corrente
de tráfego, o que implicará que antes do início dos serviços seja estabelecido um plano de transporte
adequado às exigências das autoridades de trânsito, no intuito de serem minimizados conflitos com o
tráfego existente.
O tráfego de caminhões provoca a geração de poeira e ruídos, além de contribuir para deterioração das
vias de acesso. Estes impactos deverão ser minimizados durante a operacionalização das tarefas de
mineração e construção dos sistemas projetados.
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O dimensionamento da carga ideal, a redução da velocidade de manobra e o transporte de materiais
definidos de acordo com o planejamento pré-estabelecido e aprovado junto às autoridades competentes
e ainda associados à manutenção dos caminhões e as sinalizações de tráfego complementares deverão
minimizar estes impactos.

1.5.2. ESCAVAÇÃO E O DESMONTE DE ROCHA (MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA)

Atividades que envolvem o uso de explosivos no meio urbano devem ser controladas, não só com
relação ao desmonte de estruturas geológicas (rocha e outros materiais), mas também quanto a danos
estruturais em edificações próximas (casas, edificações históricas, etc.) e a acidentes devido a outros
impactos como vibração, propagação de ruídos, ultralançamentos e sobrepressão atmosférica.
Tais atividades são regidas por normas técnicas que sugerem parâmetros de medição e limites
definidos na avaliação de prováveis danos.
Segundo Bacci1, no caso específico de minerações em áreas urbanas a velocidade de vibração de
partícula (Vp) normalmente expressa em mm/s, é o parâmetro que tem dado melhor correlação na
avaliação de possíveis danos às estruturas civis, atribuídos às vibrações do terreno.
Também se verificou que as diferentes normas existentes apresentam valores de Vp que variam de 2
mm/s para edifícios históricos até 150 mm/s para construções em concreto armado. A maioria delas
considera na avaliação de danos estruturais, além da velocidade, a frequência da vibração.
Foi constatado que os valores limites do nível de vibração do terreno não dependem apenas dos danos
que a velocidade de vibração de partícula pode causar nas construções civis, mas também do tipo de
construção em si e de sua frequência, pois a vibração gerada por explosivos é apenas o instante
detonador de um processo de instabilidade.
Por isto num monitoramento também é importante considerar as características próprias das vibrações,
ou seja, a frequência, a repetitividade e a duração do fenômeno.
Um edifício sofre danos, se os impulsos dinâmicos provocados pelas vibrações sobrepõem-se aos
impulsos estáticos, levando a uma superação das condições de resistência da estrutura.
Na escavação em rocha entre os impactos gerados que mais se destacam associados ao desmonte com
explosivos como já foi dito, são a sobrepressão, a vibração do terreno e o ruído, pois estes sem dúvida
causam maior desconforto aos moradores residentes no entorno.
Além dos explosivos e dos acessórios, neste caso existirá também uma listagem de equipamentos
mínimos para produzir a escavação prevista de 2.000 m³ de material rochoso considerado como de
terceira categoria.

1

Bacci, Denise de La Corte – Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo – Escola Politécnica - USP
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Equipamentos mínimos para o desmonte rochoso (material de primeira categoria):
01 Wagon Drill com lança de comando hidráulico para posicionamento da lança.
02 Martelos pneumáticos a roto percussão para furos de até 1 ½”.
01 Compressor de ar móvel capaz de fornecer ar comprimido para estas três ferramentas.

1.5.3. O IMPACTO SOBRE A POPULAÇÃO

Tecnicamente pode-se assumir que as principais fontes de sobrepressão numa detonação de bancada
são: deslocamento da rocha, decorrente diretamente do deslocamento físico da rocha; vibrações na
superfície rochosa, devido à reflexão das ondas sísmicas em faces livres, onde uma parcela da energia é
transmitida como um pulso para o ar; escape de gases, decorrente do escape de gases pelas fraturas;
ejeção do tampão, decorrente de gases saindo com a ejeção do tampão e do sistema de iniciação, como
uso de cordel detonante e espoletas em superfícies não confinadas.
Os efeitos da sobrepressão na área de estudo, deverão refletir-se nas estruturas civis através da vibração
das paredes, janelas e objetos no interior das residências. Nos moradores, a percepção se expressará
muito mais pelo susto no momento da detonação, do que pela interferência com as atividades diárias.
No Brasil, o limite aceito para a sobrepressão é de 134 dB, de acordo com a ABNT (2004).
Tecnicamente as vibrações de terreno são um subproduto inevitável de qualquer detonação.
Como se sabe, os desmontes de rocha ocorrem pelo uso dos explosivos, quebra e deslocamento da
rocha devido à formação de ondas de choque, que tendem a se propagar num meio não elástico e frágil
da rocha sã. Por isto, os possíveis efeitos das vibrações, nas construções civis, se verificam através de
trincas e rachaduras nas paredes e da vibração do próprio terreno de fundação.
Os limites de vibração do terreno especificados pela NBR 9653 (2004) são divididos em três faixas, de
acordo com a frequência das ondas sísmicas, medidas através da velocidade de partícula: de 15 a 20
mm/s, para frequências abaixo de 15 Hz, de 20 a 50 mm/s, para frequências entre 15 e 40 Hz e acima de
50 mm/s, para frequências acima de 40 Hz.
No caso do Estado de São Paulo, a CETESB adota valor máximo de 4,2 mm/s, para a componente
resultante, e 3,0 mm/s, para a componente vertical.
Os ruídos devido à detonação dos explosivos podem ser ouvidos em bairros residenciais. Apesar de
ocorrer possivelmente numa frequência de uma ou duas vezes por semana, será visto como um dos
impactos de desconforto, por assustar as pessoas em suas atividades diárias.
Os maiores efeitos do ruído, no entanto, serão observados no manuseio do maciço terroso, mais devido
à sua duração e continuidade (seis meses) do que uma preocupação de saúde ocupacional dos
funcionários, se não atingir diretamente a comunidade.
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Durante o desmonte dos 2.000 m³ de material de terceira categoria, para as duas comunidades (Bela
Vista e Praia do Inglês), será preciso realizar o monitoramento sísmico no intuito de se prevenir e
levantar eventuais danos estruturais em residências destas duas localidades no período de tempo que se
processar a detonação e o consequente desmonte do material rochoso.

1.5.4. AÇÕES DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

Desmonte de rocha

Todos os serviços relacionados à perfuração, carga de furos e a detonação além das exigências formais
de obediência à legislação que rege o armazenamento e utilização por empresa legalmente habilitada, as
consequências geradas pela utilização na escavação do material rochoso na construção do Terminal
TGSC deverão ser monitoradas através da observância das seguintes ações:
Monitoramento sísmico nas áreas habitadas (Praia do Inglês e Comunidade Bela Vista);
Observância da NBR 9653 (2004);
Observância do prescrito pela CETESB D7. 013 (1992);
Estabelecimento de um canal de comunicação com a comunidade para ajustar e melhorar o
desempenho das atividades de perfuração, carga e detonação, sem criar stress nas
comunidades vizinhas.

- Armazenamento de produtos perigosos no canteiro de obras externo

Conforme o estabelecido pela resolução 307/CONAMA, com relação aos insumos a serem
armazenados no canteiro de obras externo como tintas, emulsões, impermeabilizantes e solventes, estes
quando mal acondicionados devem ser classificados como resíduos perigosos (inseridos na classe D),
por causa de suas propriedades nocivas à saúde e ao meio ambiente ou ainda por trazerem riscos para a
segurança (incêndio, explosão, etc.)
Tanto os resíduos perigosos como as embalagens e os materiais contaminados por estes produtos,
devem ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
específicas. Por isto os responsáveis pela segurança do armazém deverão no caso de eventual derrame,
prever uma triagem e acondicionamento específico para estes elementos.
Como já foi dito, cuidados especiais devem ser consagrados aos resíduos perigosos, uma vez que a
destinação incorreta trará conseqüências extremamente danosas para os moradores do entorno.
Por isto no tratamento desta questão neste subprograma recomenda-se a elaboração de um de plano de
ação para fazer frente aos prováveis derrames acidentais capazes de gerar resíduos perigosos no
canteiro de obras externo.
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Diretrizes a observar neste plano contingencial
Preparar uma lista dos resíduos perigosos existentes na obra e realizar a triagem correta dos
mesmos
Tornar válidas todas as recomendações tomadas na segurança de manuseio utilizadas com
relação aos insumos e resíduos não perigosos.
Os resíduos líquidos perigosos quando derramados deverão ser contidos em bacia de contenção
impermeáveis.
Os resíduos perigosos sólidos ou líquidos ao serem recolhidos deverão ser armazenados em
recipientes adequados cujo material de embalagem não seja afetado pelos mesmos e ainda ser
resistente ao manuseio e transporte.
Identificar todos os recipientes de embalagens contendo resíduos perigosos com etiqueta que
pela resolução no 006/1988 de 15 de julho de 1988 deverá apresentar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Identificação do gerador de resíduos;
Caracterização dos resíduos;
Dados sobre o transporte dos resíduos;
Dados sobre estocagem/tratamento/destinação
Nome e endereço do responsável pelo preenchimento
Adotar na embalagem o símbolo (nocivo, tóxico, inflamável, etc.) segundo a NBR7500
No transporte para o destino ambientalmente licenciado deverá constar ou acompanhar
a ficha de emergência NBR 7503.

Na operação de recolhimento, os recipientes ao serem completados com os resíduos perigosos
deverão ser lacrados.
Ao serem armazenados temporariamente para o transporte e destinação final, os vasilhames
contendo resíduos deverão ser posicionados em locais ventilados e protegidos das intempéries,
de forma que as conseqüências de um possível acidente sejam mínimas.
Cuidados quanto ao manejo deverão ser tomados de modo a proteger o trabalhador evitando o
contato da pele, olhos e inalação devido ao manuseio inadequado.
Por último observa-se que a queima a céu aberto destes resíduos mesmo sendo sólidos será
proibida conforme artigo 13 do decreto-lei 78/2004, que estabelece o regime de prevenção e
controle de emissões de poluentes na atmosfera, complementada também pela NR-18.
Considera-se por isto, imprescindível a efetiva responsabilidade envolvida no processo de instalação
deste empreendimento.
Além da supervisão técnica que o empreendimento irá requerer em virtude da complexidade inerente ao
desenvolvimento de diferentes e especializados serviços de obras tanto em terra como no mar, o
controle e supervisão técnica da instalação do empreendimento irá requerer um plano de gestão voltado
para os objetivos a serem alcançados, mas também focado em contemplar as interações com o meio
ambiente, de modo a não se cometer erros acidentais, cujas conseqüências o empreendedor legalmente
deverá responder.
Desta forma, vê-se o monitoramento ambiental contínuo voltado para a minimização de riscos
ambientais e de acidentes de trabalho, como a solução constante de um programa dedicado ao manuseio
de produtos que no canteiro externo ao ocorrer acidentes, deverão transformar-se em resíduos
perigosos. A implantação deste programa deverá ser de responsabilidade do engenheiro ambiental
residente, ligado à supervisão técnica de todo o empreendimento.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros de Obras;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Deverão ser obedecidas todas as legislações pertinentes ao manuseio de explosivos além do prescrito
nas normas NBR 9653 (2004), CETESB D7. 013 (1992), Normas regulamentadoras NR -11 NR-16,
NR -19, NR -20 NR – 21, NR -22 NR-23, NR-25, NR -26 e NR-30.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Além destas medidas básicas, novas ações deverão ser realizadas, devendo se proceder a um
acompanhamento via programa de relacionamento comunitário estabelecido com a devida antecedência
a se constituir num conjunto de ações pró-ativas, para evitar conflitos e eventuais mal estar junto às
comunidades afetadas. Sejam elas:
Direcionamento das frentes de escavação rochosa somente para o lado do mar (Baia da
Babitonga) para prevenir consequências danosas de eventuais ultralançamentos;
Aumento no tempo de detonação, com introdução de mais retardos de 42 ms entre linhas de
furos e ajuste dos tempos de retardos entre furos, evitando superposição de cargas e aumento
das vibrações;
Manutenção de horários fixos das detonações com aviso à população local através de sinal
sonoro;
Monitoramento contínuo dos desmontes e programas ativos para minimização de vibrações e
sobrepressão, dado que estes efeitos serão os impactos que mais afetam a comunidade local;
Manutenção de todos os registros dos planos de fogo realizados, tanto para constar ou
demonstrar que a empresa tem controle sobre o uso dos explosivos, como para mostrar aos
interessados os registros;
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Uso de insumos na operação de desmonte, de modo a minimizar os impactos ambientais,
especialmente os propagados pela atmosfera na forma de ruído, sobrepressão e poeiras;
Treinamento para os operadores vinculados às tarefas de desmonte, visando a habilitá-los na
minimização dos impactos ambientais;
Bom relacionamento com a comunidade através da contratação de consultores e serviços de
vistoria e diagnóstico de danos em residências, de preferência terceirizados;
Bom relacionamento com a comunidade através do estabelecimento de um registro de
reclamações em formulário adequado, contendo, pelo menos, nome e endereço do reclamante;
Divulgação das atividades e dos resultados de monitoramentos ambientais sempre que solicitada
pela comunidade, a fim de confirmar a seriedade e transparência das atividades da empresa e
das ações voltadas para prevenção, preservação do meio ambiente, refletido na sua
responsabilidade social.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O tempo de execução deste programa corresponderá a 18 meses de obras conforme se encontra
indicado no cronograma geral de implantação, ou seja, o programa começa no inicio da execução da
terraplanagem para implantação do acesso e platô, até o término das obras do terminal TGSC, tanto
no mar como em terra.
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Caderno 3.8.4 –
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Subprograma de Manutenção Preventiva de
Máquinas e Equipamentos
Junho/2013

Informações detalhadas referente do Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e
Equipamentos envolvidos na operação serão apresentadas quando da solicitação da Licença de
Operação – LO. Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a
avaliação do detalhamento do respectivo subprograma será sobrestada.
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1. SUBPROGRAMA
EQUIPAMENTOS

DE

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

DE

MÁQUINAS

E

1.1. JUSTIFICATIVA

A manutenção se constitui no conjunto de ações exercidas para a efetiva conservação, onde cuidados
técnicos indispensáveis devem ser tomados visando ao funcionamento de sistemas integrados
formados por motores, máquinas e equipamentos, sem degradar o meio ambiente.
O mais comum é definir manutenção como o conjunto de atividades e recursos aplicados aos sistemas
de equipamentos, de modo a garantir sua funcionalidade dentro de parâmetros de disponibilidade
considerando o meio ambiente, a qualidade e a vida útil das unidades constituintes.
A implantação do Terminal TGSC implicará na utilização de diversos tipos de equipamentos,
máquinas e motores. A logística escolhida de se apoiar as atividades construtivas com base e apoio em
três canteiros de obras leva a diferenciar as atividades de construção sejam elas direcionadas para os
serviços em terra ou mesmo para os serviços em mar.
A manutenção de todos os equipamentos torna-se imperativa no intuito de se conseguir cumprir os
prazos previamente estabelecidos para a implantação do Terminal. Neste sentido deverá ser
considerado o desafio de se manter os equipamentos, máquinas e motores prontos para o pleno uso.

1.2. OBJETIVOS

No meio técnico há consenso de que na prática prevalecem dois tipos de manutenção:
Manutenção corretiva;
Manutenção preventiva.
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A Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é o tipo de manutenção mais antiga e mais utilizada, sendo empregada em
qualquer empresa que possua itens físicos, qualquer que seja o nível de planejamento de manutenção.
Segundo a Norma NBR 5462 (1994), manutenção corretiva é “a manutenção efetuada após a
ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função
requerida”.
Trata-se de toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, componentes,
módulos ou sistemas, visando restabelecer sua função. Este tipo de manutenção, normalmente implica
em custos altos, pois a falha inesperada pode acarretar perdas de produção e queda de qualidade do
produto.
As paralisações são quase sempre mais demoradas e a insegurança exige estoques elevados de peças
de reposição, com acréscimos nos custos de manutenção.
Em síntese, a manutenção corretiva se constituirá no conjunto de operações realizadas num
equipamento avariado de modo a reparar a avaria, e tornar o equipamento novamente utilizável.

A Manutenção Preventiva

Atualmente pode-se assumir que a essência da Manutenção Preventiva é a substituição de peças ou
componentes antes que atinjam a idade em que passam a ter risco de quebra.
A base científica da manutenção preventiva é o conhecimento estatístico da taxa de defeito das peças,
equipamentos ou sistemas ao longo do tempo. É chamada de manutenção baseada em intervalos
tempo, pois um dos seus indicadores do estado qualitativo de uma peça é o número de horas de
operação ou utilização
Ao contrario da Manutenção Corretiva a Manutenção Preventiva procura evitar e prevenir antes que a
falha efetivamente ocorra.
A definição da NBR 5462(1994) para a Manutenção Preventiva é “manutenção efetuada em intervalos
predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a probabilidade de falha
ou a degradação do funcionamento de um item”.
Em síntese, a manutenção preventiva se constituirá no conjunto de operações realizadas para um dado
equipamento de modo a manter correto o estado de seu funcionamento evitando a ocorrência de
avarias.
Como se verifica, o presente subprograma terá o objetivo de minimizar custos, evitar perdas de horas
por paradas não programadas de equipamentos e o mais importante, promover a conservação ao
evitar a abertura e continuidade de processos de degradação dos sistemas idealizados antes do
término de suas vidas úteis.
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Ao se atingir este objetivo, será possível:
Executar a manutenção preventiva e corretiva de conjuntos mecânicos, utilizando técnicas,
ferramentas e dispositivos adequados;
Selecionar materiais para aplicações mecânicas e os tratamentos necessários à proteção contra
corrosão;
Levantar custos e realizar orçamentos de serviços;
Planejar, programar e controlar a execução da manutenção;
Selecionar, aplicar e controlar lubrificantes, sem degradar o meio ambiente;
Definir processos e métodos de fabricação para reparação de componentes e conjuntos
mecânicos;
Desenvolver esboços de peças e conjuntos mecânicos e interpretar desenho de máquinas,
utilizando normas técnicas;
Efetuar o controle da qualidade de peças e conjuntos mecânicos (dimensional e estrutural);
Aplicar normas de segurança, meio ambiente e saúde no trabalho;
Conhecer e aplicar a legislação trabalhista;
Preservar a vida útil dos equipamentos.

1.3. INDICADORES

Em relação ao processo de manutenção adotado para os equipamentos envolvidos na implantação do
Terminal TGSC, o que se espera pela complexidade das ações, sem dúvida é de que as ações de
manutenção sejam efetivamente planejadas, inserindo-se na categoria conhecida como categoria das
ações de manutenção preventiva.
Por isto no rol das empresas contratadas para desenvolver as ações construtivas idealizadas ao nível
dos projetos executivos, se fará necessário realizar ações voltadas para a manutenção mecânica,
hidráulica e elétrica dos equipamentos, dos motores e dos demais dispositivos empregados.
Tais ações deverão ser planejadas seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de
preservação ambiental, de saúde e segurança no trabalho, sempre subordinados a procedimentos legais
e em concordância com os objetivos definidos pelo empreendedor.
Portanto, o planejamento, o controle e a execução das ações de manutenção preventiva demandarão
efetiva competência, sendo imprescindível a definição das responsabilidades a serem adequadamente
repartidas entre os técnicos das diversas empresas contratadas.
Para fazer frente a estas demandas, o Canteiro de Obras Externo sediará a base logística para o
desenvolvimento de todas as operações de manutenção programadas durante a execução das obras.
Por isto no programa deve ficar subtendido que as responsabilidades demandadas para a implantação
da manutenção corretiva e preventiva serão assumidas gradativamente pelo corpo técnico das
empresas a serem contratadas para a execução das obras conforme se encontram dispostas ao longo do
cronograma de implantação.
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As empresas quando se instalarem e mesmo quando programarem a realização dos procedimentos de
qualquer manutenção específica de manutenção (corretiva ou preventiva) dos seus equipamentos,
antes de realizarem as rotinas necessárias, estas deverão ser comunicadas para fins de ciência e
aprovação do grupo gestor do meio ambiente, diretamente conectado à empresa líder do consórcio
responsável pela Supervisão Geral das Obras de implantação do Terminal.
Na medida em que as empresas gradativamente começarem a operar, o grupo gestor pelo meio
ambiente deverá estabelecer claramente os procedimentos burocráticos, as regras e as rotinas que cada
empresa deverá cumprir para atingir os objetivos elencados no plano de monitoramento da
manutenção das máquinas e equipamentos já apresentado e que deverá nortear as ações de manutenção
e de preservação ambiental durante a execução das obras, em terra e no mar.
Observa-se então que na implantação do Terminal existirá o trabalho de controle e de fiscalização que
será resultante das ações de manutenção programadas, sempre por um conjunto de profissionais
pertencentes a uma equipe multidisciplinar responsável.
A equipe em suas reuniões periódicas sempre será formada por um engenheiro elétricista, um
engenheiro mecânico, um engenheiro de segurança no trabalho e um engenheiro ambiental.
O local destinado à gestão do programa de manutenção terá por base documental as instalações do
escritório técnico localizado no Canteiro de Obras externo.
Os indicadores resultarão da experiência da equipe técnica constituída e serão propostos no início do
trabalho sistemático voltado à manutenção preventiva, devendo por isto serem rapidamente ajustados à
realidade de se implantar um Terminal marítimo em 18 meses.

1.3.1. PRINCIPAIS ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA

Os seguintes elementos de competência apresentados a seguir deverão reger e por isto afetar o
conjunto das ações de ordem preventiva tomado para a manutenção das máquinas, dos motores e dos
equipamentos.

1.3.2. AÇÕES DE PLANEJAMENTO A SEREM REALIZADAS NO ESCRITÓRIO DO CANTEIRO DE OBRAS
EXTERNO

Elaboração de Cronogramas;
Programação das Paradas das Máquinas;
Utilização de instrumentos de verificação e controle;
Utilização de softwares dedicados.
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1.3.3. AÇÕES DE CONTROLE

Dimensionamento da mão de obra necessária;
Elaboração de orçamentos;
Especificação de ferramentas, materiais e orçamentos;
Especificação de Infraestrutura, logística, segurança e meio ambiente;
Interação com outros setores operacionais envolvidos nas atividades construtivas.

1.3.4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Verificação dos históricos de manutenção das máquinas, motores e equipamentos;
Recuperação das informações dos fabricantes;
Definição dos métodos de Manutenção a utilizar;
Definição das normas e legislações a observar;
Elaboração de Cadastro técnico;
Definição dos programas de manutenção a implantar.

1.3.5. AÇÕES DE EXECUÇÃO

Ao ser seguido o disposto nas normas técnicas de manutenção, as seguintes ações quando introduzidas
resultarão em cuidados exercidos na prevenção de acidentes, na preservação da saúde do trabalhador,
na conservação da vida útil dos equipamentos, e na prevenção de acidentes ambientais.
Análise do desempenho dos sistemas introduzidos:
Tabulando dados;
Elaborando gráficos;
Indicando tendências;
Utilizando softwares dedicados.

Atividades de operacionais de manutenção e inspeção
Acompanhando o cumprimento do cronograma;
Acompanhando equipes de trabalho;
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Verificando a aplicação de materiais de acordo com o projeto;
Acompanhando o cumprimento das instruções de trabalho;
Aplicando testes;
Desenvolvendo fornecedores;
Interpretando laudos de ensaios;
Realizando inspeção visual;
Registrando avarias detectadas;
Seguindo procedimentos de manutenção;
Identificando as condições gerais de funcionamento dos equipamentos;
Interpretando desenhos de peças, diagramas e esquemas de máquinas e sistemas;
Consultando catálogos e manuais;
Elaborando croquis;
Aplicando técnicas de lubrificação;
Aplicando técnicas de alinhamento e balanceamento;
Identificando elementos de máquinas e equipamentos;
Reparando máquinas e equipamentos;
Identificando a necessidade de capacitação de profissionais para a manutenção;
Elaborando projetos de Melhoria.

1.4. PÚBLICO ALVO

O público alvo será o pessoal a ser protegido que irá realizar manutenções nos equipamentos em terra
e no mar, o pessoal envolvido com a atividade operacional dos sistemas e dos sincronismos das
máquinas.
Observa-se que o trabalho preventivo de manutenção estará voltado para a segurança da própria vida
do trabalhador durante o trabalho diário de produção, e esta missão dependerá da prática de ações e
decisões técnicas em conformidade com as normas que irão reger a manutenção dos elementos de cada
máquina, dos equipamentos e de todos os motores empregados nas atividades construtivas.
Ao nível de se melhorar a produtividade, sem dúvida será o ganho de eficiência das unidades
preventivamente mantidas, que permitirão cumprir com folga os cronogramas idealizados.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Por meio das ações anteriormente relacionadas, se verifica que nas atividades de manutenção se
encontram práticas desde as puramente corretivas até as técnicas proativas ancoradas no uso de
tecnologias e processos mais avançados.
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Sem dúvida paulatinamente vem se divulgando que a falta de paradas programadas reduz a capacidade
de produção e que a produtividade e o meio ambiente podem ser melhorados e protegidos com a
adoção de conceitos modernos de manutenção.
Acrescenta-se que transformações e evoluções tecnológicas hoje apresentadas pelos equipamentos,
máquinas e motores, demandam competências de conhecimento, sendo que o elemento humano
envolvido, além da simples operação dos sistemas de equipamentos, deverá possuir ganhos de
conhecimento na área de gestão e na área de operação dos processos de manutenção.
Isto se dá pela importância estratégica que tais processos tendem a ganhar ao evitarem desperdícios de
recursos financeiros, minimizarem a degradação do meio ambiente, e ainda evidenciarem um
comprometimento com a confiabilidade operacional dos sistemas criados, tratados e controlados.
Cabe assim enfatizar a necessidade de se realizar constantes e contínuos treinamentos para a boa
prática de operação dos equipamentos, fundamentalmente daqueles utilizados nos processos de
montagem e de construção das obras a viabilizar na implantação do Terminal TGSC.
A formação e qualificação da mão de obra a utilizar nos processos de manutenção se constituirão no
maior desafio para o efetivo sucesso das ações preventivas a implantar e se recomenda que a equipe
técnica responsável assuma o trabalho adicional de treinar as equipes de mão de obra necessárias
resultantes da elaboração do seu plano de manutenção previamente estabelecido.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
Programa de monitoramento dos Canteiros de Obras;
Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Estudo e Análise de Risco;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Atender as prescrições da NBR 5462(1994);
Observância do prescrito na norma regulamentadora NR-16 e seus anexos;
Observância do prescrito na Resolução CONAMA 362/2005;
Observância do prescrito na NBR 12235;
Observância na geração de resíduos perigosos Classe I, conforme definido na NBR 10004.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação deste programa, será importante determinar um engenheiro mecânico ou
engenheiro ambiental responsável pelo acompanhamento das atividades e pela avaliação final dos
procedimentos considerando a seqüência das atividades formuladas.
Para a efetiva consistência das ações e objetivos elencados no programa de monitoramento e também
para a real aprovação e acompanhamento das rotinas de manutenção que deverão ser seguidas por cada
empresa, o grupo gestor deverá ser formado como já tinha sido enfatizado no referido plano, pelo
grupo gestor do meio ambiente, conforme equipe multidisciplinar definida no programa, onde “A
equipe multidisciplinar em suas reuniões periódicas sempre será formada no mínimo por um
engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro de segurança no trabalho e um
engenheiro ambiental”.

Mesmo assim sua independência quanto ao acompanhamento será fundamental, pois caberá a este
grupo estabelecer, aceitar e /ou embargar procedimentos, tudo no intuito de bem estruturar regras para
manter e aumentar a qualidade dos serviços previstos de manutenção e de consequente preservação
ambiental.
Para isto três pontos favoráveis são considerados fundamentais com relação ao que se espera do
referido programa:
a) Uma criteriosa análise dos relatórios técnicos bimestrais e rotinas especificadas pelo
representante/fabricante dos equipamentos, relatórios estes focados na caracterização do
estado atual de cada máquina/equipamento em operação e efetiva estimativa sobre o
estado de vida útil e econômica do equipamento, seguidos das recomendações das
respectivas providências que o resultado desta análise indicar.
b) Sem sombra de dúvida deve-se desde já enfatizar que fica vedado o emprego de qualquer
equipamento/máquina com mais de 10.000 horas de operação ou com vida útil equivalente
a este indicador.
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c) Ficará priorizada a disponibilidade de ferramentarias e oficinas especializadas na cidade
de Joinville e Jaraguá do Sul para realizar serviços de manutenção corretiva. Neste sentido
de suporte caberão as atividades que envolvam ajustamento de peças e componentes
mecânicos, elétricos e hidráulicos a serem beneficiados por controle dimensional,
principalmente os constituídos por ligas metálicas de alta resistência mecânica.
Conforme apresentado no documento encaminhado ao IBAMA em 09/11/2012 através do Protocolo
MMA- IBAMA nº 02001.061802/2012-53 o empreendedor formaliza compromisso em encaminhar a
este instituto, em tempo hábil para análise antes da emissão da Licença de Operação - LO, o
detalhamento do Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos de forma a
atender as recomendações da Informação Técnica 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O tempo de execução deste programa corresponderá a dezoito meses, ou seja, desde a implantação dos
canteiros de obras até o término de implantação do Terminal TGSC oficialmente representado no
cronograma geral de implantação.
Para a fase de operação o empreendedor contratará empresa especializada para realizar estudo técnico
multidisciplinar no sentido de estruturar um eficaz plano de manutenção e operação das máquinas e
equipamentos que estarão prestando serviço durante a vida útil do Terminal TGSC.
Todo este esforço permitirá que em bases de uma tecnologia moderna e seus controles o
empreendedor venha a assegurar os objetivos da instalação e operação deste terminal, considerando a
segurança das pessoas que lá irão trabalhar, a satisfação dos seus clientes e direta preservação
ambiental na fase de operação, tanto na retro área como na área marítima deste terminal.
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Caderno 3.8.5 –
CANTEIRO DE OBRAS
Subprograma de Recuperação da Área de Canteiro de Obras
Junho/2013

Informações detalhadas do Subprograma de Recuperação das Áreas dos Canteiros de Obras
serão encaminhadas ao IBAMA em tempo hábil para análise anteriormente ao início das obras.
Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação do
detalhamento do respectivo subprograma será sobrestada.
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1. SUBPROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DOS CANTEIROS DE OBRAS

1.1. JUSTIFICATIVAS

A implantação do Terminal TGSC como já fundamentado na descrição geral dos canteiros de obras,
implicou na definição de três áreas para sediar as instalações de apoio logístico às atividades
construtivas tanto em mar como em terra.
A desmobilização destes três canteiros se constituirá no trabalho da retirada de equipamentos, das
máquinas, dos motores, das instalações cobertas e dos eventuais resíduos restantes após o término da
serventia de cada canteiro. Inclui-se nesta desmobilização a desmontagem de estações provisórias de
tratamento, retiradas de filtros, etc., e posterior limpeza da área deixando-a livre de resíduos sólidos, e
da produção de efluentes líquidos.
Este programa se justifica em virtude da necessidade de serem adotados critérios e condições técnicas
para que as instalações de apoio logístico criadas para a implantação do empreendimento sejam
desmobilizadas e assim cessem definitivamente de interagir, eliminando-se o risco de eventuais
contaminações do solo e corpos d’água, após o termino das obras.
A desmobilização dos canteiros nestas áreas implicará que a sua funcionalidade seja recuperada
segundo diretrizes que habilitem as áreas ocupadas destes canteiros de obras possam assumir novas
funções em consonância com a qualidade preservada do meio-ambiente do entorno, na seguinte forma:
Canteiro de Obras externo: Voltará a ser um depósito de Contêineres (função original).
Canteiro de obras interno: A desmobilização permitirá que a área possa ser preparada para
receber arruamento, pavimentação e iluminação projetada, conforme previsto no projeto
implantação do sistema de armazenamento no platô conformado.
Canteiro de Obras da Ponte de acesso: A desmobilização permitirá que esta área adquira a função
final que será a de servir como área de estacionamento e de acesso dos equipamentos de
manutenção à ponte de acesso e aos sistemas de carga implantados nas plataformas marítimas.

Em relação aos três canteiros de obras, na desmobilização a ação de limpeza do terreno será de curta
duração, sendo as medidas mitigadoras a ser adotada como partes de um processo de caráter
preventivo, cuja duração será equivalente a execução das referidas ações.
A responsabilidade pela adoção das medidas de controle ambiental das atividades e prazos a serem
obedecidos no processo de desmobilização deverão ficar a cargo da empresa ou consórcio executor da
obra e da Empresa Supervisora responsável pela implantação de todo o empreendimento. Tal
responsabilidade não exime o próprio empreendedor, em virtude de sua responsabilidade antecedente
por ser o dono do empreendimento.
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Como durante e após a duração das obras deverá ocorrer degradação de uso do solo causado por
atividades construtivas e por manuseios de vários tipos de insumos (materiais de construção e
resíduos), o solo degradado no processo deverá ser retirado das áreas utilizadas como canteiro e
mediante inspeção técnica de engenheiro ambiental, deverá ser eliminado toda eventual disposição
inadequada de bota-fora de materiais revolvidos, em virtude de possível falta de limpeza das áreas
exploradas e/ou utilizadas com instalações, o que em amiúde acontece neste tipo de empreendimento.
Diante disso não será permitido o abandono da área sem recuperação do uso original; bem como o
abandono de sobras de materiais e de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados.
Os resíduos de concreto deverão ser acondicionados em locais apropriados, os quais deverão receber
tratamento adequado conforme o disposto na Resolução 307 do CONAMA. Os equipamentos,
instalações provisórias desmontadas e resíduos restantes poderão ser reciclados para reaproveitamento
se for o caso ou ainda destinados para locais de disposição em conformidade com a legislação
ambiental pertinente.

1.2. OBJETIVOS

Este subprograma terá como objetivo de assegurar a estabilidade ambiental requerida para estas três
áreas, após o término dos trabalhos dos construtores contratados para a implantação de todos os
sistemas projetados para a implantação e operação do Terminal TGSC.
Toda a infraestrutura apresentada para ser utilizada durante a construção das unidades dos sistemas
projetados deverá ser desmontada e removida ao final da obra. Para esta atividade deverão ser
instrumentalizadas as etapas de remoção das instalações, almoxarifados, escritórios, refeitórios,
sanitários, chuveiros, etc., e de todos os equipamentos associados com depósitos de resíduos líquidos,
pastosos e sólidos (incluindo-se eventual camada de solo contaminada), equipamentos de oficinas e
garagem de caminhões e tratores.

1.3. INDICADORES

Os indicadores serão aqueles escolhidos pela equipe técnica multidisciplinar responsável pelo
gerenciamento das operações de controle e monitoramento das atividades de construção e de proteção
ambiental nos três canteiros realizada durante a implantação deste Terminal, que deverão ser
particularizados para o caso das desmobilizações em tempo hábil.

OAP® – Consultores Associados

4

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Entretanto, caberá nas inspeções realizadas durante a desmobilização, que equipe externa
preferencialmente formada por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de
São Francisco do Sul acompanhe destes trabalhos no intuito de verificar sua conformidade com as
normas e legislações vigentes estabelecidas pelo poder público municipal.

Ao final dos trabalhos será gerado um laudo técnico de conformidade das três áreas com a legislação
ambiental vigente e de sua nova funcionalidade e implicações com o cumprimento da legislação
ambiental pertinente.

1.4. PÚBLICO ALVO

O resultado benéfico da desmobilização a ser realizada em conformidade com a legislação ambiental
vigente afetará direta e positivamente a população residente no entorno das três áreas destinadas para
Canteiro de Obras. Por isto a área de abrangência afetada por estas medidas de desmobilização se
constituirá na área de influência direta resultante da instalação do empreendimento, ou seja, toda a
população residente na área urbana será beneficiada.
A responsabilidade deste Programa será das empreiteiras encarregadas da execução dos trabalhos. Os
procedimentos citados deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das obras,
de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais definidos.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Para a elaboração do trabalho de desmobilização deverão ser seguidos os seguintes passos:
Leitura da bibliografia especializada e do EIA-RIMA do empreendimento;
Análise de fotografias anteriores às obras de implantação do Terminal e verificação dos
leiautes idealizados para os três canteiros;
Montagem de uma planilha contendo os fatores identificados que deveriam ser observados a
campo e que fossem considerados imprescindíveis à realização deste trabalho;
Visitas durante a desmobilização aos locais dos três canteiros de obras para o reconhecimento
e o preenchimento da planilha e constatar a conformidade dos trabalhos perante as normas e
legislação ambiental vigente;
Sistematização dos dados levantados, avaliação e classificação das áreas;
Definição das prioridades na desmobilização;
Organização e estruturação do trabalho de monitoramento;
Caracterização e avaliação dos serviços de desmobilização;
Geração do Laudo Ambiental indicando que o processo de desmobilização atingiu a
conformidade de normas e legislação esperada.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros de Obras;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

NBR 14973.
Norma regulamentadora NR-18.
Atendimento da Resolução CONAMA 255/99.
Atendimento da Resolução CONAMA 307/2002.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação deste programa, o empreendedor determinará os serviços de um engenheiro
ambiental como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades de desmobilização e
pela avaliação final dos procedimentos considerando a prioridade formulada nos serviços de
recuperação das áreas impactadas.
Conforme apresentado no documento encaminhado ao IBAMA em 09/11/2012 através do Protocolo
MMA- IBAMA nº 02001.061802/2012-53 o empreendedor formaliza compromisso em encaminhar a
este instituto, em tempo hábil para análise anterior ao início das atividades de instalação, o
detalhamento do Subprograma de Recuperação de Áreas dos Canteiros de Obras de forma a atender as
recomendações da Informação Técnica 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS.
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1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O tempo de execução deste programa de desmobilização dos três canteiros de obras deverá seguir o
real desenvolvimento e consequente término das obras contratadas previstas em projeto para a
implantação do empreendimento. O processo de desmobilização deverá ser realizado por etapas,
conforme o desenvolvimento dos trabalhos de implantação e o grau de responsabilidade de apoio
logístico ao longo do tempo, de cada canteiro de obras.
Desta forma, é possível prever que o canteiro de obras externo por ser o de maior tempo de
comprometimento em termos de apoio logístico e por necessariamente dispor de uma vida útil mais
longa, sua desmobilização somente irá ocorrer após a implantação de todo o empreendimento, ou seja,
após os dezoito meses previstos no cronograma de implantação do empreendimento.
Para este programa de desmobilização e em relação ao canteiro de obras externo a desmobilização
terá início no fim do mês dezoito, estendendo-se durante noventa dias que será o tempo despendido
serem realizado o recebimento definitivo das obras referentes à implantação de todo o
empreendimento.
Para o canteiro de obras da ponte de acesso e o canteiro de obras interno, a desmobilização deverá se
estender num prazo extremamente curto em virtude destas áreas (provisoriamente ocupadas) estarem
previstas em projeto com novas funções (pavimentações e iluminação em áreas de estacionamento e
circulação), em virtude delas fazerem parte da infraestrutura logística do empreendimento.
Por isto, é esperado que a desmobilização destas unidades ocorra num prazo de 10 a 15 dias após o
término das etapas construtivas que deram origem ao estabelecimento destes dois canteiros.
Assim, a implantação deste programa ocorrerá por etapas, onde o canteiro de obras externo será o
último a ser desmobilizado conforme o desenvolvimento e término das atividades estabelecidas no
cronograma geral de implantação deste empreendimento.
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1. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO NO CANTEIRO DE
OBRAS EXTERNO

1.1. JUSTIFICATIVAS

No Brasil, a legislação pertinente à atividade de armazenamento e distribuição de combustíveis datada
do ano de 1997, mediante a publicação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) nº. 237/97, que define estas atividades como sujeitas ao licenciamento ambiental.
Mais recentemente, o CONAMA, publicou a Resolução nº. 273/2000, com a finalidade principal de
padronizar os procedimentos e o licenciamento das atividades que possuem armazenagem de
combustíveis.
Neste sentido, as formas de tratamento ou destino dado aos resíduos sólidos e efluentes gerados pelas
atividades desenvolvidas por um posto de abastecimento a ser instalado no Canteiro de Obras Externo
precisará ser esclarecido.
Os postos de combustíveis possuem basicamente as seguintes instalações: a unidade de abastecimento
de veículos (bomba de gasolina), os tanques de combustíveis (no caso deste canteiro será aéreo), os
pontos de descarga de combustíveis, onde os carros tanques fazem o reabastecimento dos
combustíveis, o tanque para recolhimento e guarda de óleo lubrificante usado (no caso deste canteiro
será aéreo), as tubulações enterradas que comunicam o ponto de descarga com o reservatório e este
com as bombas de abastecimento, as edificações para escritório e arquivo morto, o centro de
lubrificação e o centro de lavação, o sistema de drenagens oleosas e pluviais e os equipamentos de
proteção e controle de derrames e vazamentos de combustíveis, bem como de segurança quanto a
incêndios e explosões.

1.2. OBJETIVOS

O monitoramento a ser realizado terá por objetivo minimizar possíveis impactos resultantes das
atividades de armazenagem, manutenção, lubrificação e lavação dos veículos e máquinas utilizadas
nos sistemas construtivos utilizados (montagens, transporte, terraplanagem, etc.).

OAP® – Consultores Associados

3

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.3. INDICADORES

Os indicadores a utilizar serão aqueles previamente estabelecidos com a finalidade de verificar a
conformidade dos resíduos gerados e sua destinação, perante a legislação em vigor.
Basicamente o engenheiro Ambiental residente que fará parte do staff do Escritório Técnico do
Canteiro de Obras Externo, terá a responsabilidade de defini-los, com bases nas atividades
operacionais que serão desenvolvidas relacionadas com o recebimento, armazenamento e manuseio
destes insumos.

Atividades mais frequentes
O rol das atividades relacionadas a seguir mostra em seu conjunto o potencial de risco de poluição
ambiental existente quando do manuseio dos combustíveis, óleos e graxas lubrificantes.
Recebimento de produto via carros-tanques de combustíveis;
Abastecimento dos veículos;
Operação do sistema de drenagem oleosa segregada da pluvial;
Troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos;
Lavação de veículos;
Manutenção de eventuais pontos de graxa nos caminhões;
Assim, os resíduos gerados por estas atividades deverão ser controlados, quanto à sua disposição e
destinação final.

1.4. PÚBLICO ALVO

Atividades de abastecimento, por manipularem produtos químicos (combustíveis fósseis), são
consideradas potencialmente poluidoras, podendo, impactar o meio ambiente, em função dos resíduos
gerados.
Os principais resíduos gerados nessas atividades consistem em vapores de combustíveis, flanelas e
estopas contaminadas, efluentes líquidos, como águas oleosas, filtros usados, óleo queimado, lodo
toxico das caixas separadoras de água e óleo e embalagens de lubrificantes.
Consequentemente, o público alvo será a segurança no trabalho de todo o pessoal que irá trabalhar no
Canteiro de Obras Externo e a população residente no próprio ambiente do entorno do canteiro.
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Observa-se que os impactos ambientais causados por esses resíduos provenientes da atividade de posto
de combustível podem ser controlados e/ou evitados, desde que, se invista em equipamentos
adequados, utilizando-se tecnologias adequadas menos impactantes de modo a promover um melhor
desempenho ambiental operacional de todo o sistema a ser implantado.
Por esta ótica, a gestão correta de resíduos nos postos torna-se uma aliada na minimização dos
impactos ambientais, consistindo numa importante ferramenta para o sucesso do desempenho
ambiental de todas as atividades a serem desenvolvidas neste canteiro.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A interação com o meio ambiente comumente ocorre no decorrer das atividades operacionais diárias
realizadas.
Assim a metodologia adotada será a exploração das possíveis ocorrências no desenvolvimento das
atividades através da verificação dos consumos dos recursos naturais, nos resíduos e efluentes sólidos
e líquidos gerados, e sua destinação.
Deverão ser estabelecidos critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas de forma que os
refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e sendo levados, principalmente na
época de chuva aos cursos d’água.
Essa interação poderá ser observada pelo consumo de recursos naturais e pela forma como é feito o
descarte dos resíduos e efluentes gerados pela atividade, como demonstra a Tabela 1.
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Tabela 1: Consumo e descarte.

Atividades
desenvolvidas
Armazenamento de
combustível
Abastecimento dos
veículos
Utilização de flanelas nas
limpezas e no
abastecimento
Lavação de veículos

Recursos Naturais
consumidos

Resíduos efluentes
Gerados

Não consome

Vapores Tóxicos

Água da chuva para
limpeza

Efluentes Líquidos

Não consome

Flanelas contaminadas
por óleos e graxas

Água da chuva como
matéria-prima

Efluentes líquidos,

Flanelas, estopas e
esponjas utilizadas
Troca de óleo filtro e
lubrificação

Tratamento de efluentes
líquidos

Água de chuva para
limpeza

Não consome

Efluentes líquidos

Destino dos efluentes
gerados
Lançado diretamente no
ar
Tratados e eliminados no
esgoto comum
Serão recolhidas e
enviadas para reciclagem
Tratados e eliminados no
esgoto comum após
passagem em caixa de
deposição de sedimentos
Recolhidas por empresa
especializada e
destinadas à reciclagem
Tratados e eliminados no
sistema de tratamento

Óleo queimado, filtros
usados, embalagens de
lubrificantes, flanelas e
estopas utilizadas nas
atividades

São recolhidos por
empresa especializada e
enviados para reciclagem

Lodo Tóxico

Recolhido e destinado a
Aterro Industrial
licenciado

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Este subprograma de monitoramento deverá estar relacionado com os seguintes programas:
Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
Programa de Monitoramento dos Canteiros de Obras;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Desde a Lei Federal nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274/90, a atividade de
abastecimento de combustíveis está submetida à legislação ambiental, sendo citada, também, como
atividade sujeita ao licenciamento ambiental pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA nº 237/97 e mais recentemente pela resolução CONAMA nº 273/2000, que trata
especificamente da padronização e licenciamento das atividades que possuem reservatórios e
armazenamento de combustíveis, constituindo a mais abrangente e mais importante legislação
referente a esta questão. Por isto sua observância deverá ser priorizada.
Ficou determinado pela Resolução do CONAMA nº 273/2000, em seu art. 1° que todas as atividades
referentes ao setor de armazenamento e distribuição de combustíveis, deverão ser realizadas em
conformidade com as normas técnicas expedidas pela ABNT ou pelo órgão ambiental competente.
As normas da ABNT que dispõem sobre a gestão de resíduos gerados pela atividade de posto de
abastecimento de combustível são: NBR 12235 e NBR 10004, a primeira normatiza a forma de
armazenamento dos resíduos gerados na atividade e a segunda dispõe sobre as embalagens de produtos
consideradas como resíduos perigosos e sua obrigatoriedade de devolução ao fornecedor.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação deste programa, será importante determinar um engenheiro de segurança do
trabalho responsável pelo acompanhamento das atividades e também pela avaliação dos
procedimentos considerando a sequência das atividades formuladas, sendo por isto responsável pela
avaliação.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O tempo de execução deste programa corresponderá a dezoito meses de obras, ou seja, desde a
implantação dos canteiros de obras até o término de implantação do Terminal TGSC representado pelo
cronograma geral de implantação.
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O Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem foi considerado atendido no
Parecer Técnicos nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM

1.1. JUSTIFICATIVA

As intervenções a serem realizadas no local do empreendimento, em relação à movimentação de terra,
poderão ser responsáveis pela degradação do meio ambiente, caso não ocorra o monitoramento
adequado das atividades relacionadas a esta etapa da obra.
Portanto, para o processo de construção do Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC, será
elaborado um Programa de Monitoramento de Terraplenagem, conforme disposto a seguir.

1.2. OBJETIVOS

Estabelecer os procedimentos necessários para o monitoramento das obras de terraplenagem e
propor ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.
Monitorar as obras de terraplenagem acompanhando a execução das obras e a evolução de
indicadores que demonstrem o efeito das possíveis interferências do empreendimento sobre o
meio ambiente, possibilitando assim, a avaliação da eficácia das medidas mitigadoras.

1.3. INDICADORES

Existência de uma equipe de supervisão ambiental para as atividades construtivas;
Conferência de volume de movimentação de material entre projeto e notas de serviço;
Verificação de origem/destino do material movimentado;
Ausência de pontos de ravinamento ou processos erosivos associados à frente de obra;
Ausência de assoreamento no sistema de drenagem;
Acompanhamento dos problemas ambientais recebidos pela empresa, na forma de multas
expedidas pelos órgãos de fiscalização, ou mesmo por reclamações de moradores e
proprietários da faixa lindeira;
Geração de relatórios para avaliar o desempenho no tratamento de não-conformidades.
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1.4. PÚBLICO ALVO

A responsabilidade deste Programa será das empreiteiras encarregadas da execução dos trabalhos. Os
procedimentos citados deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das obras,
de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais definidos.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

As obras de terraplenagem deverão ser monitoradas por equipe de supervisão e monitoramento
ambiental das obras composta por pessoal habilitado, que acompanhará a execução das obras e
também a evolução de indicadores que demonstrem o efeito das possíveis interferências do
empreendimento sobre o meio ambiente, possibilitando assim, a avaliação da eficácia das medidas
mitigadoras.
O monitoramento deverá envolver rotinas de acompanhamento que produzirão registros diários de
acompanhamento e avaliação que devem ser compilados mensalmente em um relatório
indicando a efetividade das medidas mitigadoras propostas e impactos ambientais decorrentes
da execução da terraplenagem como a instalação de processo de erosão, assoreamento da drenagem
e geração de poeira.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Monitoramento de Terraplenagem tem relação direta com os seguintes Programas:
Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;
Subprograma de Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos;
Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário;
Estudo e Análise de Risco;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para a efetivação do programa de monitoramento, algumas Resoluções tratam destes assuntos como as
Resoluções CONAMA 007/93, 008/93 e 016/95.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação do programa de monitoramento de terraplenagem o empreendedor
determinará os serviços de um engenheiro ambiental como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades e que de forma independente tenha poder de ação. Este deverá estar presente
diariamente no canteiro de obras planejando atividades de avaliação, considerando a sequência:
Elaborar planilha que contemple aspectos a serem observados em campo, bem como
preenchê-la com a respectiva descrição das situações encontradas (existência de ocorrências);
Providenciar registros fotográficos das eventuais ocorrências e na sequência das soluções
adotadas para minimização dos impactos;
Identificar os processos erosivos em vistorias diárias com destaque em dias que ocorrer
precipitação pluviométrica intensa;
Monitorar a estabilidade dos taludes diariamente em inspeções visuais, detectando a
ocorrência de fissuras, escorregamentos, adensamentos e/ou outros sinais de movimentação de
massa;
Vistoriar as linhas de drenagem pluvial e suas áreas de descarga hidráulica, considerando a
frequência diária, desenvolvendo todos os componentes do sistema de drenagem (valas,
tubulações, caixas de passagem ou caixas de sedimentação), com objetivo de identificar
possíveis pontos de sedimentação/assoreamento e outras alterações. Este monitoramento deve
ser realizado até um ano após o encerramento das obras de terraplenagem;
Realizar diariamente análise visual de suspensão de poeira ou de solo derramado sobre as vias
públicas, tomando providências imediatas quando da ocorrência de problemas através da
dispersão de água sobre o solo com a utilização de caminhão pipa;
Implantação de marcos topográficos (após a conclusão das obras de terraplenagem) em pontos
determinados, principalmente no topo dos taludes, para realização de medições topográficas a
cada seis meses ou sempre que forem verificadas evidências da movimentação do solo;
Providenciar treinamento aos funcionários vinculados às atividades com objetivo de
conscientizá-los na minimização dos impactos ambientais.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este programa deverá se desenvolver ao longo de todo o período de obras, iniciando-se em conjunto
com as obras de terraplenagem mantendo-o até a conclusão das obras.
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Caderno 3.10 –
RESÍDUOS SÓLIDOS
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Junho/2013

Informações detalhadas do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS serão
encaminhadas ao IBAMA em tempo hábil para análise anteriormente a emissão da Licença de
Operação – LO. Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a
avaliação do detalhamento do respectivo programa será sobrestada.
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1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.1. JUSTIFICATIVA

O presente Programa refere-se aos resíduos gerados na operação do empreendimento, em atendimento
às embarcações e suas operações, e de seus serviços em terra, quanto ao recolhimento e destino de
seus resíduos. As considerações sobre os resíduos dos canteiros (fase de implantação) foram feitas no
Subprograma de Resíduos dos Canteiros.
Destaca-se que na Informação Técnica 15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS foi informado que, caso
o empreendedor não disponha de dados nesta fase pré-LI relativo à operação do empreendimento,
será admitido que informações mais detalhadas sejam motivo de restrição a condicionar a emissão de
LO.
Neste contexto o empreendedor formaliza compromisso em encaminhar a este instituto, em tempo
hábil para análise antes da emissão da Licença de Operação - LO, o detalhamento do Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de forma a atender as recomendações da Informação Técnica
15/2012 – NLA/IBAMA/ALAGOAS.

1.2. OBJETIVOS

O programa de gerenciamento objetiva apresentar as estratégias e desafios enfrentados para a
implantação da gestão adequada dos resíduos sólidos gerados na operação do terminal TGSC, visando
minimizar riscos de introdução e disseminação de doenças, proliferação de vetores e reservatórios e
demais agravos à saúde pública.
Deve, ainda, estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente
adequados dos resíduos gerados, de acordo com a legislação ambiental vigente.
O programa de gestão dos resíduos sólidos tem por objetivo definir responsabilidades e procedimentos
no que se refere a separação, coleta, armazenamento temporário e disposição final dos resíduos sólidos
produzidos:
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Responsabilidade
Importante considerar um responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos, bem como
pela orientação dos funcionários, de forma a realizar melhor controle dos resíduos;

Separação
Os resíduos devem ser segregados na sua fonte de geração, ao término de um dia de trabalho ou ao
término de um serviço, visando assegurar a qualidade do resíduo e potencializar a sua reciclagem;

Armazenamento temporário
Os resíduos deverão ser acondicionados em local apropriado (contêiner ou baias de armazenamento),
de forma segregada em recipientes abertos ou fechados, para posterior coleta e/ou reutilização. É
necessário certificar-se quanto à disponibilidade de carrinhos e caminhos adequados para circulação
dos resíduos;

Coleta
Deverá ser periódica, devendo ser retirado por empresas coletoras e/ou agentes recicladores;

Disposição final dos resíduos sólidos produzidos
Sempre que possível, os resíduos deverão ser reciclados; os não aproveitáveis deverão ser
encaminhados a aterros licenciados. Caso ocorra a geração de resíduos com características tóxicas,
estes deverão ter disposição final em Aterro Industrial, de acordo com cada uma de suas
características.

1.3. INDICADORES

Para assegurar a avaliação dos efeitos ambientais decorrentes das ações realizadas, deve-se realizar o
controle dos procedimentos adotados, seja pela emissão de documentos ou relatórios emitidos pelos
transportadores, quanto pelo acompanhamento da destinação final escolhida, com a identificação por
tipologia e pesagem dos mesmos.
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1.4. PÚBLICO ALVO

A responsabilidade deste Programa é do empreendedor (TGSC).

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Para fins de elaboração deste programa, consideraram-se as definições descritas a seguir:
Gerador: o próprio empreendedor, bem como seus respectivos funcionários, capazes de gerar
resíduos sólidos.
Armazenamento Temporário de Resíduos: Será considerado local de armazenamento temporário,
aquele onde os resíduos serão depositados provisoriamente para posterior reuso, reciclagem,
recuperação ou disposição final adequada.
Disposição Final: Refere-se à destinação definitiva dos resíduos, os quais deverão ser depositados de
acordo com a legislação e as normas específicas.
Embalagens: Para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos poderão ser utilizadas as
seguintes embalagens:
Embalagens Plásticas: Embalagens confeccionadas em plástico e utilizadas para a acomodação de
produtos ou resíduos;
Embalagens Metálicas: Embalagens confeccionadas em metal, como os recipientes do tipo tambor,
balde, lata de qualquer capacidade, utilizados para a acomodação de produtos ou resíduos;
Contêineres: Caixas de dimensões e outras características padronizadas, para acondicionamento da
carga geral a transportar, com a finalidade de facilitar o seu embarque, desembarque e transbordo entre
diferentes meios de transporte, utilizados para o armazenamento temporário em locais específicos de
certos tipos de resíduos.
Resíduos Sólidos:
De acordo com a NBR 10004/2004 os resíduos sólidos são definidos da seguinte maneira:
“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição
os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções
técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.”

OAP® – Consultores Associados

5

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Resíduos Classe I – Perigosos:
Conforme a NBR 10004/2004, válida desde 30.11.2004, os resíduos de Classe I – Perigosos, são
aqueles que apresentam periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou
patogenicidade, ou ainda àqueles definidos pela norma em seus anexos A e B (Resíduos perigosos de
fontes não específicas e específicas).
A periculosidade é a característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades
físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar:
a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices;
b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.
Resíduos Casse II – Não Perigosos:
De acordo com a norma NBR 10004/2004, os resíduos não perigosos são classificados conforme
descrito a seguir.
Resíduos Classe II A – Não inertes:
Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos
Classe II B – Inertes, nos termos da NBR 10004/2004. Os resíduos Classe II A – Não inertes podem
ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
Resíduos Classe II B – Inertes:
Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR
10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto
de cor, turbidez, dureza e sabor. Entre os resíduos considerados inertes, estão: rochas, tijolos, vidros e
certos plásticos e borrachas.
Resíduos Comuns:
São os resíduos considerados similares aos domésticos, sem contaminação, especialmente os resíduos
orgânicos, como restos de comida, resíduos de restaurante, lanchonetes e resíduos provenientes de
banheiros, como papel toalha e papel higiênico.
Resíduos Recicláveis:
São os resíduos que devido à sua natureza, podem receber tratamento e/ou beneficiamento e serem
reutilizados ou transformados em insumo para fabricação de novos produtos.
Segregação:
A segregação dos resíduos deverá ser realizada, de acordo com suas características, para fins de
redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do
meio ambiente
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Para efetivação da correta implantação de um plano de gerenciamento de reíduos da área portuária do
terminal TGSC, deverá ser observado o que preconiza a RDC 56/2008, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de
portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados.
A RDC 56/2008 considera a necessidade de definir procedimentos para o gerenciamento dos resíduos
sólidos com vistas a preservação da saúde pública e do meio ambiente, e define como área de
abrangência:
I - Meios de transporte terrestre que operam transporte internacional de cargas e ou viajantes,
aeronaves, embarcações;
II - Aeroportos de controle sanitário, portos de controle sanitário, passagens de fronteira designadas
e recintos alfandegados.
Toda e qualquer empresa que preste serviço relacionado às etapas de gerenciamento de resíduos
sólidos ficam obrigadas ao cumprimento do que preconiza a RDC 56/2008, inclusive para as empresas
prestadoras de serviço mediante contrato de terceirização.
As empresas que atuam em qualquer etapa do gerenciamento de resíduos sólidos dentro das áreas de
abrangência da resolução, deverão dispor de profissional, com registro ativo junto ao seu conselho de
classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que será o responsável
pela operacionalização do programa e pela obtenção dos seus resultados esperados.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Os Programas de Gestão de Resíduos Sólidos tem relação direta com os seguintes Programas:
Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para a efetivação deste programa de gestão, foi utilizado como base a Norma NBR 10.004 –
Classificação de Resíduos Sólidos.
A Lei 9.966/2000 que determinou que “todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem
como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou meios adequados para o
recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos.
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A Anvisa publicou a RDC 56/2008, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas
Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de portos, aeroportos, passagens de
fronteiras e recintos alfandegados.
Essa resolução substitui os artigos da RDC Anvisa 217/2001 que tratam do gerenciamento dos
resíduos sólidos do porto organizado e ainda revoga a RDC 342/2002.
Também deve ser observado a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Esta
Lei fixa a Política Nacional de Resíduos Sólidos e reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de
cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e
ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Para efetiva implantação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos é importante determinar
um responsável pela sua execução e planejar as atividades de avaliação, considerando a sequência:
a.
b.
c.
d.

Identificação dos setores do canteiro de obras geradores de resíduos;
Identificação dos tipos de resíduos gerados;
Determinar o fluxo e transporte interno dos resíduos;
Estabelecer metas para redução da geração de resíduos, avaliando viabilidade de reutilização e
reciclagem na fonte geradora;
e. Estabelecer procedimentos para o correto acondicionamento, limpeza e manuseio dos
recipientes utilizados para disposição;
f. Estabelecer medidas de proteção ambiental para armazenamentos intermediários;
g. Indicar empresas responsáveis pela coleta externa (ambientalmente licenciadas, para
recolhimento de cada tipo de resíduo);
h. Descrever o princípio tecnológico das alternativas de tratamento adotadas para cada tipo de
resíduo, apresentando cópia da Licença ambiental da Unidade Recebedora; e
i. Descrever programa de conscientização e treinamento para os funcionários da empresa e/ou
terceirizados.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este programa deverá se desenvolver indefinidamente ao longo de todo o horizonte de operação do
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC.
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Caderno 3.11 – ANÁLISE
DE RISCO
Estudo de Análise de Risco, contendo: Programa de
Gerenciamento de Risco; Plano de Ação de Emergência e
Plano de Emergência Individual.
Junho/2013

Segundo Parecer Técnico nº 3652/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, para a fase de
instalação, os documentos apresentados para análise de risco foram considerados satisfatórios,
as complementações serão apresentadas quando da solicitação da Licença de Operação – LO.
Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação das
complementações do Estudo de Análise de Risco, contendo: o Programa de Gerenciamento de
Riscos; o Plano de Ação de Emergência; e o Plano de Emergência Individual será sobrestada.

Plano Básico Ambiental Consolidado – PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

SUMÁRIO

1. ESTUDO E ANÁLISE DE RISCO .................................................................................................. 4
1.1. JUSTIFICATIVA ......................................................................................................................... 4
1.2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 4
1.3. INDICADORES ........................................................................................................................... 5
1.4. PÚBLICO ALVO ......................................................................................................................... 5
1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO .............................................................................................. 5
1.5.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .............................................................................. 6
1.5.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL...................................................................................................... 6
1.5.3. PROPRIEDADES DOS PRODUTOS ............................................................................................. 6
1.5.5. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA E SEVERIDADE.......................................... 8
1.5.6. ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS- APP ................................................................................ 9
1.5.7. RESULTADOS OBTIDOS ......................................................................................................... 18
1.5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 18
1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS................................................................ 19
1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE......................................................................................................... 19
1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ................................................................................ 20
1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ........................................................................................ 20
1.10. REFERÊNCAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 20
2. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO ................................................................... 22
2.1. JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................... 22
2.2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 22
2.3. INDICADORES ......................................................................................................................... 23
2.4. PÚBLICO ALVO ....................................................................................................................... 23
2.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO ............................................................................................ 24
2.5.1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PROCESSO ...................................................................... 25
2.5.2. REVISÃO DOS RISCOS DO PROCESSO ..................................................................................... 25
2.5.3. GERENCIAMENTO DE MODIFICAÇÕES .................................................................................. 26
2.5.4.TIPOS DE MUDANÇAS ......................................................................................................... 27
2.5.5. MANUTENÇÃO ...................................................................................................................... 28
2.5.6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ......................................................................................... 29
2.5.7. CAPACITAÇÃO ...................................................................................................................... 32

OAP® – Consultores Associados

2

Plano Básico Ambiental Consolidado – PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

2.5.8. INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES .............................................................................................. 33
2.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS................................................................ 34
2.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE......................................................................................................... 34
2.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ................................................................................ 34
2.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .......................................................................................... 35
2.10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 36
3. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA ...................................................................................... 37
3.1. JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................... 37
3.2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 37
3.3. INDICADORES ......................................................................................................................... 38
3.4. PÚBLICO ALVO ....................................................................................................................... 38
3.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO ............................................................................................ 38
3.5.1. ESTRUTURA DO PLANO ......................................................................................................... 39
3.5.2. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ENVOLVIDAS E ÁREA DE ABRANGÊNCIA................................. 39
3.5.3. CENÁRIOS ACIDENTAIS ......................................................................................................... 39
3.5.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES ......................................................... 44
3.5.5. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS .................................................................................................. 44
3.5.6. BRIGADA DE INCÊNDIO......................................................................................................... 46
3.5.7. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO ......................................................................................... 46
3.5.8. PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA ........................................................................................... 48
3.5.9. DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO ............................................................................ 73
3.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS................................................................ 73
3.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE......................................................................................................... 74
3.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ................................................................................ 74
3.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .......................................................................................... 75
3.10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 75
4. PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL ................................................................................ 76

OAP® – Consultores Associados

3

Plano Básico Ambiental Consolidado – PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1. ESTUDO E ANÁLISE DE RISCO

1.1. JUSTIFICATIVA

A elaboração do presente Estudo de Análise de Riscos se justifica no atendimento das condicionantes
da Licença Prévia n° 364/10, emitida pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais.
Do ponto de vista legal, a publicação da Resolução CONAMA 01/86 (Conselho Nacional do Meio
Ambiente), que instituiu a necessidade de realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de atividades modificadoras
do meio ambiente, os estudos de análise de riscos passaram a ser incorporados nesse processo, para
determinados tipos de empreendimentos, de forma que, além dos aspectos relacionados com a
poluição crônica, também a prevenção de acidentes maiores fosse contemplada no licenciamento.
A análise e conhecimento prévio dos riscos, concomitantemente aos demais Programas Ambientais
elaborados, medidas mitigadoras e de controle ambiental, possibilitam o atendimento da conformidade
ambiental para a obra/empreendimento, integrando o Sistema de Gestão Ambiental – SGA.

1.2. OBJETIVOS

O objetivo do presente Estudo de Análise de Risco - EAR é identificar os eventuais riscos pertinentes
à construção e operação do empreendimento, enfocando de forma específica seus aspectos ambientais
e consequências aos ecossistemas do entorno. Fatores que determinam a segurança (pessoal e
patrimonial) das rotinas de trabalho da obra/empreendimento têm relação às informações técnicas ora
abordadas, porém, devem ser alvo de estudo específico. A identificação dos riscos consiste na
interação de suas causas e efeitos em função da severidade e frequência dos mesmos.
Ressalta-se que o presente documento técnico permite a avaliação preliminar dos cenários, não sendo
considerados a totalidade das simulações das hipóteses acidentais, nem mesmo o detalhamento das
consequências e eventos potenciais. A funcionalidade do EAR está relacionada à elaboração de
procedimentos seguros através do Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de
Emergência, traduzindo-se em elevação do desempenho ambiental do Terminal Portuário de Granéis –
TGSC.
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1.3. INDICADORES

Tal estudo não apresenta como principal objetivo, a execução de ações de controle e/ou gerenciamento
dos riscos ambientais, servindo apenas no sentido de quantificação e análise. Neste sentido, os
indicadores estão relacionados aos demais indicadores propostos no Programa de Gerenciamento de
Riscos e Plano de Ação de Emergência.

1.4. PÚBLICO ALVO

O Estudo de Análise de Riscos é destinado diretamente aos gestores da obra e da futura operação do
empreendimento, no sentido de esclarecer, em especial, à Gerência de Meio Ambiente, quais os
potencias riscos. A análise de risco deve compreender a totalidade das rotinas de trabalho nas etapas
distintas e estar difundida perante colaboradores, contratados, terceirizados e demais partes
envolvidas.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia utilizada na execução do presente documento técnico está fundamentada na Norma
Técnica CETESB - P4.261 – Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de
Riscos. Os itens constantes deste EAR contemplam a avaliação preliminar dos cenários identificados
para a obra/empreendimento em questão, em função da análise da severidade e frequência dos perigos.
As simulações das hipóteses, aplicadas em softwares específicos, poderiam determinar as potenciais
consequências e a vulnerabilidade do empreendimento, considerando os fenômenos susceptíveis de
forma mais detalhada. Por outro lado, a qualificação dos cenários em termos de severidade e
frequência da forma apresentada abaixo pode contribuir na preparação que a obra/empreendimento
deverá adotar, considerando que o presente estudo procura abranger a totalidade das rotinas de
trabalho a serem seguidas na etapa de obras, inclusive as áreas de apoio e canteiros de obras, e aos
funcionários, contratados, terceirizados e/ou visitantes do terminal. A metodologia utilizada para
análise deve ser constantemente revisada, conforme consta no item ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO.
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1.5.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC é um terminal portuário privado especializado na
movimentação de granéis vegetais sólidos com as seguintes características:
Dois berços de atracação com capacidade de atracação de embarcações graneleiras com
capacidade de 65.000 toneladas brutas; comprimento de 225 metros; boca de 32,20 metros e
calado máximo de 12,80 metros.
Dois shiploader com capacidade total de movimentar 2.000 toneladas/hora;
Quatro torres pescantes com capacidade total de movimentar 2.000 toneladas/hora;
Cinco silos de comcreto com capacidade total de armazenar 31.500 toneladas de soja;
Um armazém com capacidade de armazenar 93.000 toneladas de soja.
Na necessidade de maiores informações sobre as características técnicas do empreendimento deve ser
consultado o Projeto Executivo apresentado em Volume específico junto ao presente PBA.

1.5.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental das áreas de influência direta e indireta, foi detalhado apresentado no
EIA/RIMA elaborado e possibilitou visualizar as variáveis ambientais e analisar criticamente os
potencias riscos do empreendimento, considerando inclusive as características climáticas da região,
fator indispensável para este estudo. Tal análise dos riscos considera as particularidades da
obra/empreendimento, e as características sócio-ambientais das áreas de influência.

1.5.3. PROPRIEDADES DOS PRODUTOS

Assim como a completa caracterização do empreendimento e região, o EIA/RIMA aborda de forma
específica a descrição dos produtos transportados, insumos utilizados e resíduos. Da mesma forma,
especifica os elementos constituintes de equipamentos, peças e outros dispositivos.
Os produtos a serem transportados pelo TGSC consistem em granéis sólidos vegetais (grãos de soja,
farelo de soja) destinados ao mercado externo e recebimento de grãos de trigo, milho e cevada,
destinados ao mercado interno. Nas fases de construção, o abastecimento de veículos pesados será
realizado por um posto de combustível (óleo diesel), localizado no canteiro de obras externo.

OAP® – Consultores Associados

6

Plano Básico Ambiental Consolidado – PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

As peças e dispositivos estruturais que comporão a plataforma, os elementos constituintes dos berços
de atracação, bem como os elementos resistentes da ponte de acesso, se encontram caracterizados nos
anteprojetos e fazem parte da coleção de documentos gráficos anexo ao estudo ambiental de
referência.Embora os produtos a serem transportados não sejam classificados como perigosos, podem
eventualmente ocasionar impactos ambientais, sobretudo nos recursos hídricos, podendo ocasionar
ainda odores nas áreas do entorno e vias de acesso. Impactos às comunidades devido a acidentes com
tais cargas devem ser igualmente considerados.
Dentre os insumos, o óleo diesel deve ser considerado, levando-se em suas principais características e
propriedades físico-químicas, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Características e propriedades físico-químicas do óleo diesel.
Características Gerais
Formado basicamente por hidrocarbonetos, apresentando também em sua composição, pequena quantidade de
oxigênio, nitrogênio e enxofre. Em condições normais de temperatura e pressão, apresenta-se em forma de
líquido amarelado viscoso, límpido, pouco volátil e cheiro forte;
Registro CAS:
CAS 68334-30-5
Classe de Risco
Líquido Inflamável
Propriedades Físico-Químicas:
Densidade: 0,82 -0,88 à 20º C (Método NBR 7148);
Ponto de Ebulição: < 100º C;
Ponto de Fulgor: 38º C Mín. (Método NBR 7974);
Viscosidade: 2,5 – 5,5 cst a 40º C (Método NBR 10441);
Temperatura de Decomposição: 400º C;
Solubilidade: Insolúvel em água, solúvel em solventes orgânicos;
Propriedades Toxicológicas:
Pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteiras, caso inalado. Em contato
com a pele pode causar lesões, e em contato com os olhos pode causar irritação com vermelhidão das
conjuntivas.
Observação: Demais características do produto devem ser consideradas constantes na Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico – FISPQ.

1.5.4. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Esta etapa do estudo consiste na aplicação de técnicas estruturadas para a identificação das possíveis
consequências de acidentes e definição dos cenários acidentais. A técnica utilizada consiste na Análise
Preliminar de Perigos – APP (Preliminary Hazard Analysis – PHA), que objetiva prever e identificar
os riscos envolvidos em determinado empreendimento, tanto na fase de implantação quanto na fase de
operação, com o intuito de eliminar, minimizar ou controlar os riscos associados. Trata-se de uma
técnica que teve origem no programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos EUA. Sua
funcionalidade está relacionada à identificação dos perigos presentes de uma instalação, que podem
ser ocasionados por eventos indesejáveis, sendo correlacionados fatores de frequência e severidade.
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A APP foi elaborada por meio do preenchimento das Tabelas 4 e 5.

1.5.5. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA E SEVERIDADE

Os critérios para a classificação das frequências de ocorrência dos perigos, das severidades aplicadas
aos efeitos associados e as categorias de risco, devem ser:
Quanto à frequência de ocorrência: Para as causas básicas deve ser utilizado o critério de
níveis de probabilidade apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Categorias de Frequências.
Categoria
Denominação

Descrição
Conceitualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer durante
a vida útil da instalação. Incidentes que dependem da ocorrência de falhas
múltiplas;

A

Muito Improvável

B

Improvável

Não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação. Incidentes associados
a diversas falhas ou rupturas de equipamentos de grande porte;

C

Ocasional

Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação. A ocorrência
depende de uma única falha (humana ou equipamento);

D

Provável

Esperado ocorrer pelo menos uma vez durante a vida útil da instalação;

E

Frequente

Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação.

Quanto à severidade: Para a categorização dos efeitos deve ser utilizado o critério
apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Categorias de Severidade.
Categoria
Denominação
Descrição
I
Desprezível
Eventos associados à ausência de danos ou danos não mensuráveis;
Ocorrências com potencial de causar danos irrelevantes ao meio ambiente, à
II
Marginal
instalação e às comunidades internas e externas;
Situações com potencial para ocasionar impactos ao meio ambiente externo
III
Crítica
com reduzido tempo de recuperação. Tal ocorrência pode gerar lesões
Ocorrências com potencial de gerar impactos ambientais significativos em
IV
Catastrófica
áreas externas às instalações e com tempo de recuperação elevado. Tal
ocorrência pode gerar lesões ou óbitos.
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Matriz de Riscos: interação severidade x frequência de ocorrência.

Figura 1: Matriz de Classificação de Risco.

1.5.6. ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS- APP

As Tabelas 4 e 5, a seguir, consistem no levantamento das hipóteses acidentais potenciais na fase de
obras e operação.
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Tabela 4: Análise Preliminar de Riscos relacionados a Fase de Implantação do empreendimento.
Nº

1

Perigo

Lesões provocadas por
animais peçonhentos

2

Deslizamento de
encosta;

3

Acidente de manuseio,
uso e transporte de
explosiovos e
similares utilizados no
desmonte de rochas no
local da obra.
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Causas
Falta de atenção/
conscientização;
Depósito de
resíduos nos
arredores da obra;
Falta de
procedimetnos de
emergência
específicos;
Falta de soro ou
medicação
específica;
Falta ou não
utilização de
equipamentos/
aparatos de
proteção
individual.
Inexistência de
procedimento;
Frente de trabalho
em área com
elevada
declividade;
Falha humana;
Falha mecânica;
Impacto
provocado por
terceiros;
Descumprimento
de normas,
regulamentações

Efeito

Lesões pessoais
graves;
Possibilidade de
morte.

Geração de
processos
erosivos;
Acidentes de
maior vulto;
Danos a
edificações
próximas devido
a vibração e
ultralançamentos
de fragmento de
rocha e
sobrepressão

Classificação do Risco
Frequência
Severidade
Risco

C

A

A

IV

II

IV

Ações de Controle

Sério

Trabalho de conscientização junto ao
corpo funcional;
Ambulatório no canteiro de obras e
sistema de remoção imediata de feridos;
Manutenção de estoques de soro
antiofídico no canteiro de obra interno e
nos postos de saúde;
Disponibilidade e uso obrigatório de
equipamentos/ aparatos de proteção
individual;
Programa de Monitoramento da Fauna
Terrestre.

Desprezível

Implantar procedimento;
Coordenação das frentes de trabalho e
circulação de veículos pesados;
Programa de Monitoramento das Obras de
Terraplanagem

Menor

Treinamento dos motoristas no trajeto a
ser percorrido em direção defensiva;
Adotar regras e procedimentos de
“Regulamentação de Transporte de
Produtos Perigosos” do Ministério dos
Transportes
e
de
utilização
e
armazenamento
de
explosivos
do
Ministério do Exército;
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Nº

Perigo

Causas
e legislação
específica.

4

Vazamento de
concreto para o
ambiente aquático
durante os
procediemtos de
concretagem das
fundações e demais
estruturas;

Não observância
das normas e
procedimentos de
concretagem da
obra;
Qualificação do
procedimento de
concretagem;
Qualificação de
mão de obra;
Qualificação dos
materiais;
Inexistência de
procedimento;
Falha operacional.
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Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade
Risco

atmosférica;
Lesões pessoais e
possibilidade de
óbito por
ultralançamentos
de fragmentos de
rocha.

Contaminação dos
recursos hídricos;
Perdas materiais;
Possibilidade de
falhas nas
fundações e demais
estruturas de
concreto durante a
operação.

C

II

Média

Ações de Controle
Atender as normas e regulamento
existentes;
Proibição de fumar ou praticar atos
sucessíveis de produzir fogo;
Não estacionar o veiculo carregado em
local próximo de garanges, postos de
serviços ou lugares onde haja grande
afluxo de pessoas;
Quando houver necessicade de carregar e
descarregar explosivos durante a noite
somente utilizar lanternas ou holofotes
elétricos à prova de explosão;
A
carga
explosiva
deverá
ser
acondicionada adequadamente em veículo
fechado ou coberta com lona impermeável
não ultrapassando a altura da carroceria,
se em veículo aberto, a ser armazenada em
paiol padronizado e manuseada por
pessoal especializado.
Implantar procedimento de supervisão de
obra;
Implantação de uma plataforma de
proteção;
Evitar realizar a concretagem em dias
chuvosos;
Executar manutenção preventiva;
Treinamento;
Checar normas e procedimentos de
concretagem e materiais utilizados;
Inspeção no concreto através de ensaios
não destrutuivos e modelos de laboratórios
especializados.
Monitorar a qualidade das águas
estuarinas.
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Nº

Perigo

Causas

Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade
Risco

5

Acidentes de trânsito
(atropelamento de
animais);

Inexistência de
procedimento;
Proximidade da
obra com
ambientes naturais;
Falha humana;

Perda da
biodiversidade;

6

Acidente de trânsito
durante o transporte de
materiais e de
substâncias
inflamáveis
(tombamento de
caminhões);

Inexistência de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado
por terceiros;
Pista defeituosa;

Contaminação do
solo e recursos
hídricos;
Lesões pessoais e
possibilidade de
óbito

C

III

Moderado

7

Vazamento de óleo
diesel no tanque de
armazenamento
em canteiro de obra
externo;

Inexistência de
procedimento;
Corrosão;
Colisão de
equipamentos;

Risco de incêndio,
Contaminação do
solo e recursos
hídricos;

C

III

Moderado

8

Vazamento de óleo
diesel durante
abastecimento de
veículos;

Inexistência de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;

Risco de incêndio,
Contaminação do
solo e recursos
hídricos;

D

I

Menor

9

Vazamento de líquido
inflamável e outros
fluidos no local da
obra;

Transbordamento
de produto durante
o processo de
abastecimento por
caminhão
comboio;

Risco de incêndio,
Contaminação do
solo e recursos
hídricos;
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E

D

II

I

Sério

Menor

Ações de Controle
Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Treinamento;
Monitoramento e resgate da fauna
terrestre.
Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Treinamento;
Executar manutenção preventiva;
Programa de Monitoramento do
Canteiro de Obras;
Programa
de
mitigação
das
interferências no sistema viário.
Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Instalar estruturas de contenção;
Executar manutenção preventiva;
Treinamento.
Implantar procedimento;
Instalar estruturas de contenção;
Executar manutenção preventiva;
Treinamento;
Projeto de Combate e Prevênção a
Incêndio;
Programa Monitoramento Canteiro
Obras.
Implantar procedimento;
Executar manutenção preventiva;
Treinamento;
Sistema de Combate e Prevênção a
Incêndio.
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Nº

10

11

Perigo

Acidentes com
embarcações de apoio;

Causas
Falha mecânica e
corrosão;
Colisão de
equipamentos;
Falha operacional;
Falta de
manutenção
Inexistência de
procedimento;
Condições
marítimas
adversas;
Falhas em
equipamentos de
controle;
Falha humana;

Acidendes por
colisões embarcações
de pesca e de esporte e
recreio.
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Falta de
sinalização;
Condições
marítimas
adversas;
Falha humana

Efeito

Contaminação dos
recursos hídricos,
estuário, perda da
biodiversidade,
Risco de Incêndio;

Contaminação dos
recursos hídricos,
estuário, perda da
biodiversidade;
Risco de Incêndio;
Lesões pessoais.

Classificação do Risco
Frequência
Severidade
Risco

C

B

II

III

Ações de Controle

Menor

Implantar procedimento;
Executar manutenção preventiva;
Treinamento;
Disponibilizar barco de apoio para
possíveis ocorrências.

Menor

Implantar procedimento;
Treinamento;
Divulgação das restrições de navegação
no “Aviso aos Navegantes” da Marinha
do Brasil;
Programa de Comunicação Social;
Implantação de iluminação e sinalização
náutica;
Disponibilizar barco de apoio para
possíveis ocorrências.
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Tabela 5: Análise Preliminar de Riscos relacionados a Operação do empreendimento.
Nº

Perigo

1

Acidentes de trânsito
(tombamento de
caminhões)

2

Acidentes de trânsito
(atropelamento de
animais)

3

4

Acidentes com
ferroviários

Naufrágio de
embarcações
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Causas
Inexistência de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado
por terceiros;
Pista defeituosa;
Inexistência de
procedimento;
Proximidade da obra
com ambientes
naturais;
Falha humana;
Inexistência de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado
por terceiros;
Pista defeituosa;
Colisão entre
embarcações;
Colisão entre
embarcações e o
cais;
Incêndio a bordo;
Explosão a bordo;
Deslocamento de
carga
Inexistência de
procedimento;

Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade

Risco

Ações de Controle

Dispersão de óleo
diesel, grãos,
contaminação do
solo, água e
propagação de
odores;

D

II

Moderado

Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Treinamento;
Executar
manutenção
preventiva.

Perda da
biodiversidade;

D

II

Moderado

Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Treinamento.

Moderado

Implantar procedimento;
Programa de direção defensiva;
Treinamento;
Executar
manutenção
preventiva.

Sério

Procedimentos NORMAM para
manobras e praticagem;
Monitoramento da meteorologia;
Treinamento da tripulação;
Sistema de prevenção e combate
a incêndios a bordo;
Procedimentos padrão para
operação noturna;
Plano de emergência a bordo;
Ulilização de plano de carga;
Executar
manutenção

Dispersão de grãos,
contaminação do
solo, água e
propagação de
odores;
Risco de incêndio,
Dispersão de óleo
diesel e grãos nas
águas, contaminação
dos recursos
hídricos, estuário,
perda da
biodiversidade;
Perdas materiais
significativas;
Investimento

D

C

II

IV
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Nº

5

6

7

Perigo

Encalhe de embarcações

Causas
Condições
marítimas adversas;
Falhas em
equipamentos de
controle;
Falha humana.
Choque com
formações rochosas;
Choque com bancos
de areia;
Inexistência de
procedimento;
Condições
marítimas adversas;
Falhas em
equipamentos de
controle;
Falha humana;
Falha mecânica

Vazamento de óleo
combustível de
embarcações.

Colisão de
embarcação;
Falha mecânica;
Falha humana

Incêndio de embarcações

Falha material;
Falha humana;
Descargas
atmosféricas.
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Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade

Risco

significativo de
remediação;
Risco de óbito;
Obstrução do canal
de navegação.

Interrupção da
viagem;
Perdas econômicas;
Danos materiais;
Investimento
significativo de
remediação;
Possibilidade de
vazamento de
combustível;
Poluição do mar;
Investimento
significativo de
remediação;
Interferência nas
atividades de lazer e
pesqueira.
Paralização do
terminal
Danos materiais;
Possibilidade de
naufrágio;
Possibilidade de
poluição do mar;

C

D

B

IV

III

IV

Sério

Ações de Controle
preventiva;
Manutenção
de
cadastro
atualizada
de
empresas
especializadas em controle de
acidentes ambientais
Auxilio do terminal (PEI).
Procedimentos NORMAM de
praticagem;
Monitoramento da meteorologia;
Treinamento da tripulação;
Monitoramento batimétrico do
canal de acesso;
Procedimento de dragagem
quando necessário.
Manutenção
de
cadastro
atualizada
de
empresas
especializadas em controle de
acidentes ambientais;
Auxilio do terminal (PEI).

Sério

Procedimento NORMAM de
praticagem;
Manutenção
preventiva
de
embarcação;
Treinamento da tripulação;
Procedimento de remediação;
Auxilio do terminal (PEI).

Moderado

Procedimentos padrão de bordo;
Sistema de prevenção e combate
a incêndio de bordo;
Utilização de para-raio a bordo;
Treinamento de tripulação.
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Nº

Perigo

Causas

Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade

Risco

Possibilidade de
lesões pessoais e
óbito.

Manutenção preventiva das
embarcações;
Manutenção
de
cadastro
atualizada de embarcações com
dispositivos de combate a
incêndio no mar.
Auxilio do terminal (PEI).

Incêndio em unidades
prediais

Fumantes e/ou
utilização de
aparatos que
produzam chama ou
faísca;
Falha de material e
falta de aparatos de
prevenção e
combate ao fogo;
Descargas
atmosféricas;
Má utilização ou má
instalação de equip.;
Instalação elétrica
deficiente.

9

Vazamento de óleos nos
berços de atracação

Falha operacional;
Falha mecânica;
Falta de manutenção
dos controles
ambientais.

Poluição do mar;
Paralização do
Terminal.

B

II

Desprezível

10

Vazamento de óleos de
veículos na ponte de
acesso

Falha humana
Falha Mecânica.

Poluição do mar.

B

II

Desprezível

8
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Lesões pessoais e
possibilidade de
óbito;
Perdas materiais;
Paralização do
terminal;
Contaminação do
meio ambiente.

Ações de Controle

B

IV

Sério

Implantação do projeto de
prevenção e combate a
incêndio;
Treinamento e conscientização
dos colaboradores do terminal;
Instações elétricas seguras;
Implantação de para ráio.

Manutenção preventiva de
equipamentos e controles
ambientais;
Treinamento dos colaboradores
do terminal;
Procedimento de remediação;
Auxilio do terminal (PEI).
Manutenção preventiva dos
veículos que tem acesso a
ponte;
Treinamento dos colaboradores
do terminal;
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Nº

Perigo

Causas

Efeito

Classificação do Risco
Frequência
Severidade

Risco

Ações de Controle
Somente poderão trafegar pela
ponte veículos com menos de 5
anos de uso;
Procedimento de remediação;
Auxilio do terminal (PEI).

11

Derramamento de
granéis sólidos na
expedição e recebimento

12

Derramamento de
granéis sólidos na
movimentação por
transportadores de
correias

13

Acidentes decorrentes do
armazenamento de grãos
vegetais nos silos
(explosão)
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Inexistência de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Falha humana.
Inexistência de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Falha humana;
Inexistência de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Falha humana.

Dispersão de grãos,
contaminação do
solo, água e
propagação de
odores.
Dispersão de grãos,
contaminação do
solo, água e
propagação de
odores;
Risco de incêndio,
Poluição
atmosférica, do solo
e da água;

E

II

Sério

E

II

Sério

B

IV

Moderado

Implantar procedimento;
Executar
manutenção
preventiva;
Treinamento.
Implantar procedimento;
Executar
manutenção
preventiva;
Treinamento;
Plataforma de proteção.
Implantar
procedimento
(retenção da poeira dos grãos)
Executar
manutenção
preventiva;
Treinamento.
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1.5.7. RESULTADOS OBTIDOS

Conforme norma CETESB/P4.261, os perigos classificados em categorias de severidade III e IV
devem ser contemplados na lista de hipóteses acidentais consolidadas. Sendo assim, segue as hipóteses
acidentais consolidadas identificadas:

Implantação
Lesões provocadas por animais peçonhento;
Acidente de manuseio, uso e transporte de explosiovos e similares utilizados no desmonte de
rochas no local da obra;
Acidente de trânsito durante o transporte de materiais e de substâncias inflamáveis
(tombamento de caminhões);
Vazamento de óleo diesel no tanque de armazenamento em canteiro de obra externo;
Acidendes por colisões embarcações de pesca e de esporte e recreio.

Operação
Naufrágio de embarcações;
Encalhe de embarcações;
Vazamento de óleo combustível de embarcações;
Incêndio de embarcações;
Incêndio em unidades prediais;
Acidentes decorrentes do armazenamento de grãos vegetais nos silos (explosão).
Considerando os itens elencados e a própria operacionalidade da obra/ empreendimento, percebe-se a
influência do insumo óleo diesel como potencial agente crítico. Os cenários devem ser controlados
através da adoção do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Plano de Ação de Emergência.

1.5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As rotinas de trabalho da obra e operação do TGSC – Terminais de Granéis de Santa Catarina foram
avaliadas, considerando sua potencialidade de acidentes e consequentes riscos ao meio ambiente.
A avaliação preliminar ora realizada permite promover uma ampla interação entre os perigos
identificados, suas causas e efeitos e possibilitando a classificação de riscos, através de metodologia
aplicada. As simulações das hipóteses, aplicadas em softwares específicos poderiam determinar as
potenciais consequências e a vulnerabilidade do empreendimento, considerando os fenômenos
susceptíveis de forma mais detalhada.

OAP® – Consultores Associados
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Embora não especificamente analisada, a avaliação dos cenários, em função dos fatores de severidade
e frequência permite que as medidas de controle possam ser propostas e aplicadas através da execução
do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos, bem como as ações emergenciais listadas no PAE Plano de Ação de Emergência.
Analisando os objetivos propostos, comprova-se que a avaliação considerou especificamente os riscos
ao meio ambiente, não enfocando as questões patrimoniais e de segurança. Tal estudo deve ser
encarado como um instrumento de melhoria contínua e qualidade ambiental da obra/empreendimento.
O conhecimento da susceptibilidade à ocorrência de eventos que geram consequências indesejáveis
torna-se uma importante ferramenta de prevenção, possibilitando sua preparação através da adoção de
procedimentos de resposta a tais situações.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Programa deverá considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis, tais
como:
Resolução CONAMA 01/1986: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;
NORMA TÉCNICA P4.261(CETESB) - Manual de orientação para a elaboração de estudos
de análise de riscos.

OAP® – Consultores Associados

19

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A análise dos riscos associados à instalação da obra e futura operação do terminal de grãos deverá ser
acompanhada perante a Gerência de Meio ambiente, sua metodologia e funcionalidade constantemente
revisada, considerando as situações abaixo:
Ocorrência de mudanças significativas nas características e/ou operações do terminal;
Ocorrência de acidentes;
Análise de resultados de auditoria e simulados apontando limitações;
Mudanças na legislação ambiental;
Ocorrência de solicitação do órgão ambiental e demais partes interessadas;
Em períodos de até 05 anos.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Não aplicável.
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2. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

2.1. JUSTIFICATIVA

O presente documento técnico consiste na apresentação de um conjunto de ações e procedimentos
operacionais e administrativos, que tende a promover a prevenção, redução e controle de riscos
pertinentes às rotinas de trabalho da obra e operação do terminal portuário, tornando-o um
empreendimento mais seguro.
Conceitualmente, o risco é a resultante da frequência de ocorrência de um evento indesejado e das
consequências geradas por esse evento. Portanto, a redução dos riscos impostos por uma atividade
perigosa pode ser alcançada através da implementação de medidas, que visem tanto reduzir as
frequências de ocorrência dos acidentes (ações preventivas), como as suas respectivas consequências
(ações de proteção).
A adoção de procedimentos operacionais permite a preparação e aplicação de ações preventivas, no
intuito de se antecipar a indesejáveis eventos. Tais procedimentos devem ser praticados em todos os
processos que envolvam o manuseio, armazenamento, transporte de substâncias tóxicas e/ou
inflamáveis e demais atividades que apresentem risco potencial ao empreendimento e seu entorno,
tendo este trabalho enfoque específico aos aspectos ambientais.
O TERMINAL DE GRANÉIS DE SC - TGSC, a se instalar no Bairro Paulas, Município de São
Francisco do Sul-SC, está enquadrado como uma importante obra de infraestrutura de relevante função
sócio-econômica, e que deverá concomitantemente se tornar uma obra segura, conhecendo seus riscos
e adotando procedimentos de mitigação, elevando assim seu desempenho ambiental.
A elaboração do presente Programa de Gerenciamento de Risco se justifica no atendimento das
condicionantes da Licença Prévia N° 364/2010, emitida pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais.
A execução dos procedimentos definidos possibilita incorporar variáveis de segurança ao
empreendimento, atendendo assim a conformidade ambiental, tornando-se uma importante ferramenta
para que os objetivos e metas de sustentabilidade sejam alcançados.

2.2. OBJETIVOS

O objetivo do presente Programa de Gerenciamento de Risco - PGR é definir as atividades e
procedimentos a serem adotados durante a realização de atividades, serviços e operações do terminal
portuário – TGSC, em suas fases de obras e/ou operação.
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O enfoque deste documento técnico prioriza as potenciais consequências ao meio ambiente em suas
áreas de influência, excetuando-se ações de saúde e segurança do trabalho.
A interação das ações de controle ambiental aos potenciais riscos permite que as rotinas de trabalho
ocorram continuamente de forma preventiva.
Dentro desse contexto, os resultados esperados com o presente PGR consistem em assegurar o
cumprimento da legislação ambiental pertinente, em um processo de total transparência perante os
órgãos ambientais e demais partes interessadas. Além disso, subsidiar os planos e metas na busca da
melhoria contínua de suas atividades, serviços e operações, por meio de ações que visem o pleno
gerenciamento dos riscos relacionados ao meio ambiente.

2.3. INDICADORES

Com o objetivo de avaliar a segurança e o desempenho ambiental, a obra/empreendimento deve
estabelecer indicadores ambientais, considerando índices monitorados e dados possíveis de
mensuração. Após o estabelecimento de tais indicadores, deve-se acompanhar periodicamente,
objetivando o atendimento dos objetivos e metas e a aplicação do princípio de melhoria contínua da
qualidade.
Os indicadores ambientais atrelados ao PGR são destinados à medição da ocorrência de acidentes
durante a construção e operação do empreendimento e as metas referem-se à manutenção dos riscos
dentro de níveis considerados toleráveis. Os indicadores são listados nos Procedimentos
Operacionais.

2.4. PÚBLICO ALVO

O Programa de Gerenciamento de Risco é destinado a todos os funcionários, contratados, terceirizados
e demais partes envolvidas ou que tenham responsabilidades relacionadas nas etapas de obras,
operação e manutenção do empreendimento. Considera-se ainda como público-alvo do Programa a
população que reside e trabalha na área de influência do empreendimento.
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2.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia utilizada na execução do presente documento técnico está fundamentada na Norma
Técnica CETESB - P4.261 – Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de
Riscos.
Os itens constantes deste PGR procuram abranger as rotinas de trabalho a ser seguida na etapa de
obras, inclusive as áreas de apoio e canteiros de obras, e aos funcionários, contratados, terceirizados
e/ou visitantes do terminal. Os procedimentos devem estar documentados e, se aplicável, deve-se
manter os registros entre outras evidências que comprovem o atendimento aos seus requisitos,
considerando que os mesmos deverão passar por fases de auditoria.
O fluxograma apresentado a seguir correlaciona a redução dos riscos com a implementação de
medidas, que visem tanto reduzir as frequências de ocorrência dos acidentes (ações preventivas), como
as suas respectivas consequências (ações de proteção).

Fluxograma 1: Programa de Gerenciamento de Riscos.

OAP® – Consultores Associados

24

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

2.5.1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PROCESSO

As variáveis do processo que possibilitam a ocorrência de impactos ambientais significativos foram
consideradas para a elaboração das ações de gerenciamento de riscos. A descrição do
empreendimento, considerando as rotinas de trabalho, bem como as instalações provisórias do canteiro
de obras e unidades de apoio foram detalhadamente apresentadas no EIA/RIMA elaborado. O mesmo
estudo descreve os produtos transportados, insumos utilizados e resíduos, além de especificar os
elementos constituintes de equipamentos, peças e outros dispositivos.
A descrição abaixo sintetiza alguns procedimentos, características dos produtos, tecnologias e
equipamentos que tendem a influenciar a segurança do processo em seus aspectos ambientais.
Os produtos a serem transportados pelo TGSC consistem em granéis sólidos vegetais (grãos de soja,
farelo de soja) destinados ao mercado externo, e recebimento de grãos de trigo, milho e cevada,
destinados ao mercado interno. Nas fases de construção, o abastecimento de veículos pesados será
realizado por um posto de combustível (óleo diesel), localizado no canteiro de obras externo. Este
insumo deve ser considerado, por ser classificado como um líquido inflamável e perigoso, além das
demais características e propriedades físico-químicas já apresentadas no EAR - Estudo de Análise de
Risco. Demais informações constantes na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico –
FISPQ também são consideradas.
As peças e dispositivos estruturais que comporão a plataforma, os elementos constituintes dos berços
de atracação, bem como os elementos resistentes da ponte de acesso, se encontram caracterizados nos
anteprojetos e fazem parte da coleção de documentos gráficos anexo ao estudo ambiental.
Consideram-se as rotinas de trabalho da obra, incluindo o canteiro de obras externo, onde ocorrerá o
abastecimento de veículos pesados e expressiva movimentação de caminhões. Nas vias de acesso ao
local que receberá o futuro terminal portuário, também se analisa o tráfego de veículos em vias
estreitas e a possibilidade de acidentes. A unidade de apoio localizada no Bairro Laranjeiras servirá
como ponto de partida e chegada de embarcações carregadas com insumos, materiais e equipamentos
para as obras.
Na etapa de operação, deve-se destacar a expressiva quantidade de granéis que será transportada via
correia e armazenada nos silos, seguindo o caminho inverso no carregamento dos navios. O
recebimento e expedição dos grãos ocorrerão via caminhões e composições ferroviárias. Os grãos
armazenados nos silos possuem risco de explosão, em função da emissão da poeira explosiva.

2.5.2. REVISÃO DOS RISCOS DO PROCESSO

A Revisão dos Riscos do Processo consiste na execução de procedimentos que visam manter
frequentes as rotinas de análise dos riscos e eventos perigosos, avaliando a frequência de ocorrência do
evento e a severidade de eventuais impactos decorrentes desses perigos. As análises frequentes podem
identificar novas situações de risco, permitindo assim o aperfeiçoamento das operações realizadas.
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Conforme consta no EAR - Estudo de Análise de Risco, as análises completas e minuciosas devem
ocorrer nas seguintes situações:
Ocorrência de mudanças significativas nas características e/ou operações do terminal;
Ocorrência de acidentes;
Análise de resultados de auditoria e simulados apontando limitações;
Mudanças na legislação ambiental;
Ocorrência de solicitação do órgão ambiental e demais partes interessadas;
Em períodos de até 05 anos.
Considerando tais situações, podem-se gerar novos dados de entrada e a configuração de novos
cenários, fornecendo subsídios necessários para a atualização e o aperfeiçoamento do Programa de
Gerenciamento de Riscos, contribuindo para a prevenção de situações de emergência e aprimoramento
das ações previstas no Plano de Ação de Emergência. Exclusivamente nas etapas de obra, os riscos
devem ser minuciosamente acompanhados, em função do menor período de ocorrência (18 meses) e à
severidade de ocorrência de alguns eventos acidentais.
Quando da ocorrência de acidentes no terminal portuário, bem como a detecção de situações perigosas
que possam contribuir para a geração de acidentes, deve-se abrir sindicâncias internas e realizar
especificamente estudos de análise desses riscos.
A sequência de operações que visa revisar os riscos do empreendimento deve estar compreendida em
um procedimento específico integrante do PGR. Todo e qualquer funcionário que tenha relação direta
com a área operacional, manutenção e/ou com o atendimento a emergências, pode sugerir à Gerência
de Meio Ambiente que seja realizado um EAR específico para avaliar ou revisar os riscos.

2.5.3. GERENCIAMENTO DE MODIFICAÇÕES

O Gerenciamento de Mudanças tem como objetivo estabelecer e implementar um procedimento
ordenado e sistemático de análise dos possíveis riscos introduzidos por mudanças estruturais ou
operacionais durante o curto prazo das obras e após a operação do terminal portuário. Desta forma,
pode-se identificar novas medidas para a redução dos riscos e garantir o controle e atualização do
programa de gerenciamento.
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2.5.4.TIPOS DE MUDANÇAS

As possíveis mudanças estruturais ou operacionais do terminal portuário, em ambas as fases, podem
ser enquadradas em seis tipos distintos, conforme segue:

As mudanças permanentes ou temporárias têm o potencial para gerar grandes acidentes, de modo que
ambas devem ser submetidas a procedimentos específicos de gestão. No entanto, em uma mudança
temporária pode não ser necessário completar todos os passos requeridos para uma mudança
permanente.
Para uma mudança temporária, deve ser especificada a data em que a mudança será desfeita e que o
processo ou equipamento voltará à condição normal (anterior à mudança). A renovação do período de
validade de uma mudança temporária deve ser analisada para se verificar se as medidas de proteção
estão sendo mantidas conforme recomendadas na aprovação inicial.
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As mudanças de implantação requerem uma avaliação prévia à sua efetiva implantação de forma que o
gerenciamento dos riscos possa identificar possíveis inconsistências do projeto que tenham potencial
para ocasionar acidentes durante a vida útil do equipamento/estrutura ou vigência do procedimento
operacional. Já para as corretivas, a gestão dos riscos tem o escopo de avaliar previamente se as
mudanças são compatíveis com as áreas ou atividades sobre as quais incidem e quais os novos riscos
decorrentes de sua adoção ou mesmo o agravamento dos riscos ou criticidades existentes. As rotinas
acima descritas deverão estar documentadas através de um procedimento específico, integrante do
PGR.

2.5.5. MANUTENÇÃO

A verificação das condições das máquinas e equipamentos é condição fundamental para que os
mesmos permaneçam em boas condições de uso, minimizando eventos indesejáveis que comprometam
o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Tal verificação deve ser realizada através da adoção
de procedimentos, utilizando-se do conceito de manutenção preventiva (preferencialmente) e corretiva
quando necessário.
Os sistemas considerados críticos devem manter uma determinada frequência de inspeção, assim como
as atividades associadas a estes. Durante a fase de obras, o procedimento de inspeção do tanque de
óleo diesel instalado no canteiro de obras externo deve ocorrer, considerando as condições de uso,
prescrições do fabricante do tanque e normas técnicas aplicáveis. Os resultados de tais inspeções
deverão ser arquivados e mantidos até a total desativação do tanque. Da mesma forma, a estrutura do
caminhão tanque deve permanecer em perfeitas condições, cabendo à Gerência de Meio Ambiente
acompanhar os registros de manutenção realizados pelas empresas terceirizadas.
Na operação, a Gerência de Meio Ambiente deve acompanhar a execução dos procedimentos de
manutenção preventiva e corretiva junto das empresas responsáveis pelas embarcações, devendo
manter registros de tais acompanhamentos. Os reparos necessários nas estruturas das correias
transportadoras e dos silos que transportam e armazenam os grãos respectivamente deverão ser
realizados por empresas/profissionais especializados e acompanhados pela Gerência de Meio
Ambiente.
Para os procedimentos de manutenção, propõe-se manter rotinas de inspeção visual antes de iniciar
qualquer operação (realizadas por cada operador em seu posto de trabalho), juntamente com o
preenchimento de check list específicos para cada sistema.

OAP® – Consultores Associados

28

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

2.5.6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O empreendimento deve adotar procedimentos que assegurem que os riscos estão sendo controlados e
reduzidos. O conhecimento e a ciência dos procedimentos devidamente documentados por parte dos
responsáveis e demais colaboradores torna-se de fundamental importância para a concretização de um
efetivo gerenciamento de riscos. A definição específica dos responsáveis deverá ser estabelecida
dependendo da estrutura funcional que a obra e posteriormente o terminal portuário abrangerá.
Os procedimentos consistem em procedimentos de gerenciamento de risco (PGR) que além de
gerenciar as ações de controle, fornecem instruções precisas e condições necessárias para a realização
de operações, considerando as informações de segurança e preservação do meio ambiente. Deve
abordar a sequência de operações, listando os itens, riscos associados, potenciais ações,
responsabilidades, parâmetros de monitoramento, registros e demais observações. Tais procedimentos
devem ser definidos e colocados à disposição nos setores competentes para que as ações de controle
estejam difundidas, facilitando sua funcionalidade. Os mesmos integram o Sistema de Gestão da
obra/empreendimento.
A periodicidade de revisão dos procedimentos é anual (operação), e/ou dependendo dos resultados dos
programas de auditoria, poderá ser em período inferior, sob responsabilidade dos gestores de cada
setor e supervisão da Gerência de Meio Ambiente. Na etapa de obras, deverá acompanhar o
Cronograma Físico, executando procedimentos de revisão em períodos proporcionais ao andamento de
cada etapa.
A listagem abaixo compreende os procedimentos necessários:
Tabela 1: Procedimento de Gerenciamento de Risco.
Procedimentos de Gerenciamento de Risco - Etapas de Obras
PGR-01
Procedimento para movimentação de veículos;
PGR-02
Procedimento para abastecimento de combustíveis;
PGR-03
Procedimento de inspeção do tanque de óleo diesel;
PGR-04
Procedimento para execução de infraestrutura;
PGR-05
Procedimento para execução da superestrutura;
PGR-06
Procedimento para instalação de equipamentos;
PGR-07
Procedimento para movimentação de embarcações de apoio;
Procedimentos de Gerenciamento de Risco - Operação
PGR-08
Procedimento para atividades administrativas e instalações de apoio;
PGR-09
Procedimento para movimentação de caminhões;
PGR-10
Procedimento para movimentação de composições ferroviárias;
PGR-11
Procedimento para recebimento e expedição de granéis;
PGR-12
Procedimento para movimentação de granéis sólidos vegetais por transportadores de correias;
PGR-13
Procedimento para armazenamento de granéis sólidos vegetais;
PGR-14
Procedimento para movimentação de navios;
PGR-15
Procedimento para carregamento e descarregamento dos navios;
PGR-16
Procedimento para manutenção do terminal
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Da mesma forma, sequencialmente, deve-se definir a sistemática que a obra/empreendimento adotará
para abordar demais questões gerenciais, estabelecendo novos procedimentos, conforme propostas
abaixo:
Procedimento de identificação, avaliação e revisão dos riscos;
Procedimento de identificação e gerenciamento de modificações;
Procedimento de controle de manutenção;
Procedimento de treinamento, conscientização e competência;
Procedimento de investigação de acidentes;
Procedimento de elaboração, aprovação e controle de documentos;
Procedimento de monitoramento de requisitos legais e outros;
Procedimento de preparação e resposta à emergências;
Procedimento de monitoramento e medição;
Procedimento de comunicação;
Procedimento de não-conformidade e ações corretivas e preventivas;
Procedimento de gerenciamento de registros;
Procedimento de manutenção preventiva e corretiva.
A execução dos procedimentos de gerenciamento de riscos específicos para a obra/empreendimento
consiste modelo apresentado na sequência (Tabela 2), considerando as ações de controle e ações
emergenciais. Tal execução deve ser realizada pela Gerência com ações de Coordenação, Supervisão e
Monitoramento Ambiental. As planilhas devem estar difundidas nos setores do empreendimento,
permitindo sua funcionalidade.
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Tabela 2: Modelo de Procedimento.
PGR-N°: XX
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Objetivo: relacionar as operações realizadas com os riscos e difundir ações de controle e de emergência para os responsáveis.
Operação Realizada
Descrever a operação
realizada conforme
etapa da obra/
empreendimento;

Riscos Associados
Descrever potenciais
riscos associados às
atividades em
execução;
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Informações de Segurança
Descrever as informações que
influenciam a segurança do processo:
- substâncias, produtos e insumos
utilizados;
- tecnologia e equipamentos de
processo;

Ações de Controle

Ações Emergenciais

Descrever as ações
de controle ao risco
da operação;

Descrever as ações
emergenciais;

Revisão:

Responsáveis
Coordenação,
Supervisão e
Monitoramento
Ambiental;

Monitoramento

Obs:

Especificar os
parâmetros
pertinentes nesta
etapa;
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A efetivação do Procedimento de monitoramento e medição compreende basicamente a apuração da
ocorrência de incidentes ou acidentes durante a construção e operação do empreendimento. Os
resultados deste programa fornecem dados estatísticos para o estabelecimento de metas em função dos
indicadores ambientais. Tais indicadores são denominados IGR – Indicadores de Gerenciamento de
Risco e são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Indicadores de Gerenciamento de Riscos.
Indicadores de Risco - Etapas de Obras
IGR-01
Número de acidentes considerando a movimentação de veículos nos canteiros de obra;
Número de acidentes considerando a movimentação de veículos nas vias de acesso;
IGR-02
IGR-03
Número de situações de emergência/mês (incêndio, explosão, vazamento/outros);
IGR-04
Número de acidentes considerando a movimentação de embarcações de apoio;
IGR-05
Percentual de empregados treinados quanto aos riscos de suas funções;
IGR-06
Tempo de resposta até o controle da situação de emergência;
IGR-07
Número de não conformidades;
Procedimentos de Gerenciamento de Risco - Operação
IGR-08
Número de acidentes considerando a movimentação de veículos;
IGR-09
Número de acidentes considerando a movimentação de composições ferroviárias;
IGR-10
Número de acidentes considerando recebimento e expedição de granéis;
Número de acidentes considerando a movimentação de granéis sólidos vegetais por transportadores
IGR-11
de correias;
IGR-12
Número de acidentes considerando armazenamento de granéis sólidos vegetais;
IGR-13
Número de acidentes considerando a movimentação de navios;
IGR-14
Número de acidentes considerando o carregamento e descarregamento dos navios;
IGR-15
Número de acidentes considerando o setor de manutenção do terminal;
IGR-16
Número de situações de emergência/mês (incêndio, explosão, vazamento/outros);
IGR-17
Número de acidentes considerando a movimentação de embarcações de apoio;
IGR-18
Percentual de empregados treinados quanto aos riscos de suas funções;
IGR-19
Tempo de resposta até o controle da situação de emergência;
IGR-20
Número de não conformidades;
Observação: Para os indicadores propostos, devem-se estabelecer metas paralelamente a evolução da obra e a
operação do terminal portuário. Tais metas devem ser analisadas e ajustadas, conforme resultados das auditorias,
atendendo ao princípio de melhoria contínua da obra/empreendimento.

2.5.7. CAPACITAÇÃO

Os programas de treinamento deverão integrar a rotina da obra/empreendimento, com o intuito de
conscientizar e capacitar tecnicamente os seus colaboradores, tornando-os aptos a adotar práticas
seguras em eventos que possam comprometer sua saúde e o meio ambiente.
Os riscos associados e ações de controle devem estar difundidos perante os colaboradores nos setores
competentes. Os colaboradores, contratados ou terceirizados, deverão passar por treinamentos
diferenciados obedecendo às seguintes etapas:
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treinamento inicial: também chamado como integração, que deve ocorrer antes do operador
iniciar qualquer atividade na obra/empreendimento;
treinamento periódico: reciclagem periódica dos funcionários, considerando a periculosidade
e complexidade das instalações e as funções, em tempos inferiores a 1 ano;
treinamento após modificações: quando houver modificações nos procedimentos ou nas
instalações.
Constam do treinamento os seguintes itens:

2.5.8. INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Os eventos indesejáveis que resultem em ocorrências de maior gravidade devem ser investigados,
utilizando-se para isso, Procedimento específico. Tais ocorrências são analisadas, avaliadas e
documentadas, objetivando determinar as causas e consequências e fornecer elementos de preparação,
evitando reincidências.
Em um formulário específico, relaciona-se a natureza do incidente, causas básicas e fatores
contribuintes, bem como ações corretivas e recomendações identificadas, resultantes da investigação.
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2.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Comunicação Social.

2.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Resolução CONAMA 01/1986: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;
NORMA TÉCNICA P4.261(CETESB) - Manual de orientação para a elaboração de estudos
de análise de riscos.

2.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A aplicação do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR permite a interação das ações de controle
referente aos riscos identificados e avaliados para a etapa de obras e operação do TGSC a se instalar
no Município de São Francisco do Sul. Tal interação é realizada através da adoção de procedimentos,
que devem ser mantidos nas áreas e setores aplicáveis e constantemente revisados por seus
responsáveis.
Os procedimentos compreendidos no presente Programa permitem identificar a sequência de
operações aplicáveis às determinadas hipóteses acidentais, listando as operações realizadas, ações de
controle, responsabilidades, parâmetros de monitoramento, registros e demais observações. Em função
da complexidade das operações durante as fases de construção e operação, envolvendo as parcelas
terrestres e aquáticas em um ambiente natural com relativa fragilidade, e ainda considerando as
características das substâncias utilizadas, em especial o óleo diesel e armazenamento de grãos, as
atividades compreendidas no presente Programa devem ser efetivamente aplicadas e difundidas para
todos os colaboradores, e demais partes que possam intervir na obra/empreendimento.
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A funcionalidade do Sistema deve ser evidenciada através do Programa de Auditoria Ambiental que,
ao apontar evidências de não conformidades e ações preventivas e corretivas, contribuirá para a
política de melhoria contínua. Da mesma forma, a conformidade ambiental poderá ser comprovada,
ressaltando o compromisso com a prevenção de potenciais riscos e acidentes de maior vulto,
assegurando o elevado desempenho ambiental requerido pelo empreendimento.
O estabelecimento das metas em função dos indicadores de riscos também deverá ocorrer para fins de
verificar a funcionalidade do programa, promovendo ações de melhoria contínua e, caso necessário,
adoção de ações corretivas/preventivas.

2.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O PGR, bem como o detalhamento de todos os procedimentos, deve estar à disposição desde o início
das obras e será válido por toda a vida útil do empreendimento, sendo revisado periodicamente.
Eventuais reformas e ampliações durante a operação poderão utilizar-se dos procedimentos definidos
na etapa de obras. O Cronograma é apresentado na Tabela 4.

Tabela 4: Cronograma por etapas.
Obras
Operação
PGR-01
PGR-02
PGR-08
PGR-09
PGR-10
PGR-03
PGR-04
PGR-11
PGR-12
PGR-13
PG5-05
PGR-06
PG5-14
PGR-15
PGR-16
PGR-07
Procedimento de identificação, avaliação e revisão dos riscos;
Procedimento de identificação e gerenciamento de modificações;
Procedimento de controle de manutenção;
Procedimento de treinamento, conscientização e competência;
Procedimento de investigação de acidentes;
Procedimento de elaboração, aprovação e controle de documentos;
Procedimento de monitoramento de requisitos legais e outros;
Procedimento de preparação e resposta a emergências;
Procedimento de monitoramento e medição;
Procedimento de comunicação;
Procedimento de não-conformidade e ações corretivas e preventivas;
Procedimento de gerenciamento de registros;
Procedimento de manutenção preventiva e corretiva.
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3. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.1. JUSTIFICATIVA

A elaboração do presente Plano de Ação de Emergência se justifica no atendimento das
condicionantes da Licença Prévia n° 364/2010, emitida pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais.
O prévio conhecimento de procedimentos e a definição de ações imediatas e eficazes possibilita
incorporar variáveis de segurança ao empreendimento, atendendo assim a conformidade ambiental,
tornando-se uma importante ferramenta para que os objetivos e metas de sustentabilidade sejam
alcançados.
O presente documento técnico estabelece as diretrizes necessárias para atuação em situações
emergenciais que eventualmente possam vir a ocorrer nas instalações do TGSC, Terminal de Grãos
Santa Catarina, e que possam causar consequências nas áreas de influencia direta e indireta do
empreendimento. O terminal portuário deverá se instalar no Bairro Paulas, Município de São
Francisco do Sul - SC.
As diretrizes contidas nos procedimentos de ação de emergência estão fundamentadas na legislação
aplicável e em normas pertinentes, promovendo a mitigação de problemas advindos de situações de
emergência que sinistrem no decorrer das obras e operação do terminal portuário, inclusive nas áreas
de apoio e canteiro de obras, acarretando assim na segurança de colaboradores e sustentabilidade do
empreendimento.
Os procedimentos definem as responsabilidades dos envolvidos, de forma a propiciar as condições
necessárias para o pronto atendimento às emergências, por meio do desencadeamento de ações rápidas
e seguras.

3.2. OBJETIVOS

O Plano de Ação de Emergência visa estabelecer os procedimentos para atendimento a acidentes e
situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais associados
durante as fases de obras e operação do terminal portuário. O enfoque deste documento técnico
prioriza as potenciais consequências ao meio ambiente em suas áreas de influência, excetuando-se
ações de saúde e segurança do trabalho.
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3.3. INDICADORES

Com o objetivo de avaliar a segurança e o desempenho ambiental, a obra/empreendimento deve
estabelecer indicadores ambientais, considerando índices monitorados e dados possíveis de
mensuração.
Após o estabelecimento de tais indicadores, deve-se acompanhar periodicamente, objetivando o
atendimento dos objetivos e metas e a aplicação do princípio de melhoria contínua da qualidade. O
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos já estabelece indicadores referente à ocorrência de
acidentes durante a construção e operação do empreendimento, porém o PAE deve contemplar a
efetividade das ações emergenciais propostas.
Os indicadores compreendem basicamente a quantidade de simulados realizados, horas de treinamento
e percentual de controle da situações em eventos emergenciais.

3.4. PÚBLICO ALVO

O Plano de Ação de Emergência é destinado a todos os funcionários, contratados, terceirizados e
demais partes envolvidas ou que têm responsabilidades relacionadas nas etapas de obras, operação e
manutenção do empreendimento. Considera-se ainda como público-alvo do Programa a população que
reside e trabalha na área de influência direta do empreendimento.

3.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia utilizada na execução do presente documento técnico está fundamentada na Norma
Técnica CETESB - P4.261 – Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de
Riscos.
Os itens constantes deste PAE procuram abranger as rotinas de trabalho a ser seguidas na etapa de
obras, inclusive as áreas de apoio e canteiros de obras, e aos funcionários, contratados, terceirizados
e/ou visitantes do terminal. O plano está estruturado para resposta às situações emergenciais passíveis
de ocorrerem nas instalações portuárias e de apoio gerenciadas diretamente pelo TGSC.
Da mesma forma que os demais programas, os procedimentos devem estar documentados, e se
aplicável, deve-se manter os registros entre outras evidências que comprovem o atendimento aos seus
requisitos, considerando que os mesmos deverão passar por fases de auditoria.
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3.5.1. ESTRUTURA DO PLANO

O PAE utiliza-se das informações técnicas e dos resultados obtidos no estudo de análise e avaliação de
riscos, e está fundamentado nas normas técnicas e demais legislação vigente. Sua estrutura consiste
em determinar ações para as diferenciadas hipóteses acidentais considerando a área de abrangência do
plano, nomeando responsáveis, elencando os recursos necessários e efetivando demais procedimentos
pertinentes.

3.5.2. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ENVOLVIDAS E ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O PAE considera a totalidade das instalações do terminal portuário e vias de acesso. Durante a fase de
obras, as ações emergenciais deverão integrar a rotina também das áreas de apoio, localizadas no
bairro Laranjeiras, e dos canteiros de obras interno e externo (localizados junto à Rodovia Federal BR280). A área de abrangência considera as áreas de influência direta e indireta.

3.5.3. CENÁRIOS ACIDENTAIS

Considerando que a definição dos perigos e respectivos cenários acidentais é requisito preliminar para
a elaboração dos procedimentos de atendimento às situações de emergência, listam-se os mesmos nas
Tabelas 1 e 2, juntamente com suas causas e efeitos resultantes do EAR:
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Tabela 1: Cenários Acidentais da Implantação do Terminal.
Nº

Perigo

1

Lesões provocadas por animais
peçonhentos

2

Deslizamento de encosta;

3

Acidente de manuseio, uso e
transporte de explosiovos e
similares utilizados no desmonte
de rochas no local da obra.

4

Vazamento de concreto para o
ambiente aquático durante os
procediemtos de concretagem das
fundações e demais estruturas;

5

Acidentes
de
trânsito
(atropelamento de animais);

6

Acidente de trânsito durante o
transporte de materiais e de
substâncias
inflamáveis
(tombamento de caminhões);

7

Vazamento de óleo diesel no
tanque de armazenamento
em canteiro de obra externo;
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Causas
Falta
de
antenção/conscientização;
Depósito de resíduos nos
arredores da obra;
Falta de procedimetnos de
emergência específicos;
Falta de soro ou medicação
específica;
Falta ou não utilização de
equipamentos / aparatos de
proteção individual.
Inexistência
de
procedimento;
Frente de trabalho em área
com elevada declividade;
Falha humana;
Falha mecânica;
Impacto provocado por
terceiros;
Descumprimento
de
normas, regulamentações e
legislação específica.
Não
observância
das
normas e procedimentos de
concretagem da obra;
-ualificação
do
procedimento
de
concretagem;
Qualificação de m~çao de
obra;
Qualificação dos materiais;
Inexistência
de
procedimento;
Falha operacional.
Inexistência
de
procedimento;
Proximidade da obra com
ambientes naturais;
Falha humana;
Inexistência
de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado por
terceiros;
Pista defeituosa;
Inexistência
de
procedimento;
Corrosão;

Efeito

Lesões pessoais graves;
Possibilidade de morte.

Geração
de
processos
erosivos;Acidentes de maior
vulto;
Danos
a
edificações
próximas devido a vibração
e
ultralançamentos
de
fragmento de rocha e
sobrepressão atmosférica;
Lesões
pessoais
e
possibilidade de óbito por
ultralançamentos
de
fragmentos de rocha.

Contaminação dos recursos
hídricos;
Perdas materiais;
Possibilidade de falhas nas
fundações
e
demais
estruturas
de
concreto
durante a operação.

Perda da biodiversidade;

Contaminação do solo e
recursos hídricos;
Lesões
pessoais
e
possibilidade de óbito.
Risco de incêndio,
Contaminação do solo e
recursos hídricos;
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Nº

Perigo

8

Vazamento de óleo
diesel durante abastecimento de
veículos;

9

Vazamento de líquido inflamável
e outros fluidos no local da obra;

10

Acidentes com embarcações de
apoio;

11

Acidendes
por
colisões
embarcações de pesca e de
esporte e recreio.
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Causas
Colisão de equipamentos.
Inexistência
de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Transbordamento
de
produto durante o processo
de
abastecimento
por
caminhão comboio;
Falha mecânica e corrosão;
Colisão de equipamentos;
Falha operacional;
Falta de manutenção.
Inexistência
de
procedimento;
Condições
marítimas
adversas;
Falhas em equipamentos de
controle;
Falha humana;
Falta de sinalização;
Condições
marítimas
adversas;
Falha humana

Efeito

Risco de incêndio,
Contaminação do solo e
recursos hídricos;

Risco de incêndio,
Contaminação do solo e
recursos hídricos;

Contaminação dos recursos
hídricos, estuário, perda da
biodiversidade, Risco de
Incêndio;
Contaminação dos recursos
hídricos, estuário, perda da
biodiversidade;
Risco de Incêndio;
Lesões pessoais.
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Tabela 2: Cenários Acidentais da Operação do Terminal.
Nº

Perigo

1

Acidentes de trânsito
(tombamento de caminhões).

2

Acidentes de trânsito
(atropelamento de animais).

3

Acidentes com ferroviários.

4

5

Naufrágio de embarcações.

Encalhe de embarcações

Causas
Inexistência
de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado por
terceiros;
Pista defeituosa.
Inexistência
de
procedimento;
Proximidade da obra com
ambientes naturais;
Falha humana.
Inexistência
de
procedimento;
Falha humana;
Falha Mecânica;
Impacto provocado por
terceiros;
Pista defeituosa.
Colisão entre embarcações;
Colisão entre embarcações e
o cais;
Incêndio a bordo;
Explosão a bordo;
Deslocamento de Carga
Inexistência
de
procedimento;
Condições
marítimas
adversas;
Falhas em equipamentos de
controle;
Falha humana.
Choque com formações
rochosas;
Choque com bancos de
areia;
Inexistência
de
procedimento;
Condições
marítimas
adversas;
Falhas em equipamentos de
controle;
Falha humana;
Falha mecânica.

6

Vazamento de óleo combustível
de embarcações.

Colisão de embarcação;
Falha mecânica;
Falha humana.

7

Incêndio de embarcações

Falha material;
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Efeito

Dispersão de óleo diesel,
grãos, contaminação do
solo, água e propagação de
odores.

Perda da biodiversidade;

Dispersão
de
grãos,
contaminação do solo, água
e propagação de odores.

Risco
de
incêndio,
Dispersão de óleo diesel e
grãos
nas
águas,
contaminação dos recursos
hídricos, estuário, perda da
biodiversidade;
Perdas
materiais
significativas;
Investimento significativo
de remediação;
Risco de óbito;
Obstrução do canal de
navegação.

Interrupção da viagem;
Perdas econômicas;
Danos materiais;
Investimento significativo
de remediação;
Possibilidade de vazamento
de combustível.

Poluição do mar;
Investimento significativo
de remediação;
Interferência nas atividades
de lazer e pesqueira.
Paralização do terminal.
Danos materiais;
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Nº

Perigo

Causas
Falha humana;
Descargas atmosféricas.

8

Incêndio em unidades prediais.

9

Vazamento de óleos nos berços
de atracação.

10

Vazamento de óleos de veículos
na ponte de acesso

11

Derramamento de granéis sólidos
na expedição e recebimento

12

Derramamento de granéis sólidos
na movimentação por
transportadores de correias.

13

Acidentes decorrentes do
armazenamento de grãos vegetais
nos silos (explosão).

Fumantes e/ou utilização de
aparatos que produzam
chama ou faísca;
Falha de material e falta de
aparatos de prevenção e
combate ao fogo;
Descargas atmosféricas;
Má utilização ou má
instalação de equipamentos;
Instalação
elétrica
deficiente.
Falha operacional;
Falha mecânica;
Falta de manutenção dos
controles ambientais.
Falha humana;
Falha mecânica.
Inexistência
de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Falha humana.
Inexistência
de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;
Falha humana.
Inexistência
de
procedimento;
Falha operacional;
Falha material;

Efeito
Possibilidade de naufrágio;
Possibilidade poluição do
mar;
Possibilidade de lesões
pessoais e óbito.

Lesões
pessoais
e
possibilidade de óbito;
Perdas materiais;
Paralização do terminal;
Contaminação do meio
ambiente.

Poluição do mar;
Paralização do Terminal.
Poluição do mar.
Dispersão
de
grãos,
contaminação do solo, água
e propagação de odores;

Dispersão
de
grãos,
contaminação do solo, água
e propagação de odores.

Risco de incêndio;
Poluição atmosférica, do
solo e da água.

Falha humana.
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3.5.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES

As atribuições e responsabilidades estão definidas com base nas distintas etapas do empreendimento
(obra e operação), bem como para os três níveis de emergência descritos a seguir:
Nível 1 - Emergências que podem ser contidas com recursos locais;
Nível 2 - Emergências que extrapolam a capacidade de atendimento da área e necessitam de
acionamento da estrutura de atendimento prevista no Plano, mas que podem ser contidas com
recursos do empreendimento;
Nível 3 - Emergências que extrapolam a capacidade de atendimento do empreendimento e
necessitam de apoio de órgãos externos.

3.5.5. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Os diferentes níveis hierárquicos da obra/empreendimento possuem atribuições específicas em
situações emergenciais, conforme apresentado nas Tabelas a seguir.

Tabela 3: Matriz de responsabilidades durante a Fase de Implantação do Terminal Portuário.
Cargo/Função
Atribuições
Informar a ocorrência de acidentes ou situação de anormalidade;
Denunciante
O denunciante poderá ser funcionário ou não e deverá entrar em contato com um
telefone amplamente difundido perante trabalhadores e comunidade do entorno.
Responsáveis pelo
Dar início aos procedimentos, informando a Gerência de Meio Ambiente sobre a
Setor
ocorrência dos fatos.
Coordenar os trabalhos emergenciais;
Avaliar a extensão da emergência, as providências a serem tomadas;
Recomendar medidas técnicas adicionais e definir a estratégia de combate à
emergência; Requerer a contratação de empresas especializadas para o
atendimento e controle da emergência;
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Gerência de Meio
Ambiente
Manter a Direção Geral informada do andamento da emergência;
Avaliar efetiva cessão da ocorrência;
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Dar retorno ao denunciante;
Identificar os riscos ambientais e das comunidades decorrentes da emergência,
bem como promover as ações de proteção.
Operacionalizar emergência;
Isolar área do sinistro;
Promover ações de resposta em campo, minimizando os impactos causados pela
Grupo de Execução
emergência;
Atuar em parceria com Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais, empresas
especializadas e equipe designada pelas empresas terceirizadas no canteiro de
obras.
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Cargo/Função
Segurança do
Trabalho

Gestor das Obras –
Direção Geral

Atribuições
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores, atuando de
forma conjunta com a Gerência de Meio Ambiente;
Em caso de acidentes de maior vulto, que acarretem em consequências
expressivas ao meio ambiente, deve definir a tomada de decisões junto à
Gerência de Meio Ambiente, podendo paralisar as obras;
Atender a imprensa e demais partes envolvidas e/ou nomear pessoas para o
mesmo;
Aprovar a contratação de empresas especializadas para o atendimento e controle
da emergência.

Tabela 4: Matriz de Responsabilidades durante a Operação do Empreendimento.
Cargo/Função
Atribuições
Informar a ocorrência de acidentes ou situação de anormalidade;
Denunciante
O denunciante poderá ser funcionário ou não e deverá entrar em contato com um
telefone amplamente difundido perante trabalhadores e comunidade do entorno.
Responsáveis pelo
Dar início aos procedimentos, informando a Gerência de Meio Ambiente sobre a
Setor
ocorrência dos fatos.
Coordenar os trabalhos emergenciais;
Avaliar a extensão da emergência, as providências a serem tomadas;
Recomendar medidas técnicas adicionais e definir a estratégia de combate à
emergência;
Requerer a contratação de empresas especializadas para o atendimento e controle
da emergência;
Gerência de Meio
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Manter a Direção Geral informada do andamento da emergência;
Avalia efetiva cessão da ocorrência;
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Dar retorno ao denunciante;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como promover
as ações de proteção.
Operacionalizar emergência;
Isolar área do sinistro;
Promover ações de resposta em campo, minimizando os impactos causados pela
Grupo de Execução
emergência;
Atuar em parceria com Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais, empresas
especializadas e equipe designada pelos armadores.
Segurança do
- Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores, atuando de
Trabalho
forma conjunta com a Gerência de Meio Ambiente.
Em caso de acidentes de maior vulto, que acarretem em consequências
expressivas ao meio ambiente, deve definir a tomada de decisões junto à
Gerência de Meio Ambiente, podendo paralisar a operação;
Direção Geral
Atender a imprensa e demais partes envolvidas e/ou nomear pessoas para o
mesmo;
Aprovar a contratação de empresas especializadas para o atendimento e controle
da emergência.
Comercial
Manter contato com os clientes afetados na emergência.
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3.5.6. BRIGADA DE INCÊNDIO

De forma efetiva, o terminal portuário deverá abranger uma complexa equipe de brigadistas, composta
por um líder de brigada por setor e demais brigadistas com quantidade devida conforme normas
aplicáveis. Na etapa de obras, uma equipe de emergência também deverá atuar considerando
principalmente os pontos críticos dos canteiros de obras (tanque de combustíveis).
Juntamente com a Gerência de Segurança do Trabalho, a Gerência de Meio Ambiente deverá manter
os recursos materiais necessários, e manter rotinas de treinamento. O fluxograma 01 apresenta a
estrutura básica da brigada.
Os Líderes da brigada de emergência possuem atribuições específicas e devem se antecipar em
eventos de sua competência. Os brigadistas devem participar de exercícios simulados coordenados
pela Gerências competentes.

Fluxograma 2: Estrutura Básica da Brigada de Incêndio.

3.5.7. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO

Qualquer funcionário ou morador próximo ao detectar uma anormalidade deve comunicar
imediatamente à Gerência de Meio Ambiente (preferencialmente) ou o Responsável pelo Setor, para
que ambos se dirijam ao local e avaliem o cenário, adotando as ações de combate e comunicando o
Coordenador do Grupo de Execução e Brigadistas, se necessário.
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Caso uma ocorrência não possa ser contida com recursos locais, emergência de Nível 1, caberá ao
Coordenador do Grupo de Execução juntamente com a Gerência de Meio Ambiente e Gerência de
Segurança do Trabalho, deflagrar as demais ações do fluxograma de acionamento para os níveis
emergenciais subsequentes.
O fluxograma a seguir apresenta o fluxo que estabelece a sequencia de operações em casos de
emergência.

Fluxograma 3: Acionamento.

* As ações emergenciais poderão ser executadas repetidas vezes até o controle total da situação.
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3.5.8. PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA

A Gerência de Meio Ambiente é responsável por definir o nível da emergência de acordo com a
proporção do acidente, seus potenciais impactos e as características do local afetado, considerando a
susceptibilidade do ecossistema.
A seguir são descritos os procedimentos de resposta adotados para o atendimento a emergência
durante a etapa de obras e referente à operação portuária gerenciadas diretamente pelo TGSC.

Tabela 5: Plano de Ação de Emergência nº 1 - Obras.
PAE-N°: 01 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Lesões provocadas por animais peçonhentos
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Arredores da obra
- Supressão de Vegetação e Limpeza do Terreno;
3) Causas:
- Falta de anteção/conscientização;
- Depósito de resíduos nos arredores da obra;
- Falta de procediemntos de emergência específicos;
- Falta de soro ou medicação específica;
- Falta ou não utilização de equipamentos / aparatos de proteção individual.
4) Efeitos:
- Lesões pessoais graves com possibilidade de morte;
5) Ações de Controle:
- Palestras de conscientização junto ao corpo funcional;
- Equipar o ambilatório do canteiro de obra com pessoal e materiais para atendimento imediato do ferido;
- Disponibilidade e uso obrigatório de equipamentos e aparatos de proteção individual.
6) Ações Emergenciais:
Item Ação
Responsáveis
01
Encaminhamento imediato do ferido ao ambulatório da obra
Trabalhadores
Tentar identificar e/ou coletar o animal peçonhento envolvido
Profissional responsável pelo resgate de
02
no incidente.
fauna
03

Acionar Gerência de Segurança do Trabalho

Responsáveis pelo Setor;

Prestar os primeiros socorros e encaminhar o ferido a unidade
Médico responsável pelo ambulatório;
de saúde mais próxima para acompanhamento
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
04
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Tabela 6: Plano de Ação de Emergência nº 2 - Obras.
PAE-N°: 02 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Deslizamento de encosta
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Parcela terrestre do empreendimento;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento;
- Frente de trabalho em área com elevada declividade;
4) Efeitos:
- Geração de processos erosivos, Acidentes de maior vulto;
5) Ações de Controle:
- Implantar procedimento;
- Coordenação das frentes de trabalho e circulação de veículos pesados;
6) Ações Emergenciais:
Item Ação
Responsáveis
01
Verificar deslizamento de encosta
Denunciante
Denunciante / Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente
pelo Setor
03

Prestar avaliação inicial

Gerência de Meio Ambiente;

04

Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores

Gerência de Segurança do
Trabalho

05

Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
externos, caso necessário)

Gerência de Meio Ambiente;

06

Isolar área do sinistro;

Grupo Executor

08
09

Executar a recuperação da área degradada (recomposição de encosta
com declividade segura)
Encerrar emergência
Instalar sindicância interna e apurar causas

10

Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas

07

Grupo Executor
Gerência de Meio Ambiente
Gerência de Meio Ambiente;
Gerência de Meio Ambiente,
Direção Geral, Comercial

Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio Ambiente
promover as ações de proteção
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
11
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Tabela 7: Plano de Ação de Emergência nº 3 - Obras.
PAE-N°: 03 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidente de manuseio, uso e transporte de explosivos e similares utilizados no desmonte de rochas no
local da obra.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Canteiro de obras interno e arredores da obra.
3) Causas:
-Descumprimento de normas, regulamentações e legislação específica;
- Impacto provocado por terceiros;-Falha mecânica;
-Falha humana;
4) Efeitos:
- Danos a edificações próximas devido a vibração e ultralançamentos de fragmento de rochas e sobrepresssão
atmosférica;
- Lesões pessoais e possibilidade de óbito por ultralançamentos de fragmentos de rocha.
5) Ações de Controle: - Treinamento dos motoristas no trajeto a ser percorrido em direção defensiva; - Adotar
regras e procediemtnos de “Regulamentação de Transporte de Produtos Perigosos” do Ministério dos
Transportes e de utilização e armazenamento de explosivos do Ministério do Exército; -Atender as normas e
regulamento existente; - Proibição de fumar ou praticar atos sucessíveis de produzir fogo; - Não estacionar o
veículo carregado em local próximo de garanges, postos de serviços ou lugares onde haja grande afluxo de
pessoas; - Quando houver necessidade de carregar e descarregar explosivos durante a noite somente utilizar
lanternas ou holofote.
6)Ações Emergenciais:
Item Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência
Denunciante;
Denunciante / Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente
pelo Setor;
03
Prestar avaliação inicial
Gerência de Meio Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
05
Gerência de Meio Ambiente;
externos, caso necessário)
06
Isolar área do sinistro
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio/explosão) evitando
que o fogo alcance a vegetação do entorno;
07
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
Grupo Executor/Brigadistas;
Implantação de barreias de contenção e/ou outras tecnologias nos
corpos hídricos;
Destinação final dos resíduos
08
Encerrar emergência
Gerência de Meio Ambiente;
09
Instalar sindicância interna e apurar causas
Gerência de Meio Ambiente;
Gerência de Meio Ambiente,
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas
Direção Geral, Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
11
Gerência de Meio Ambiente.
promover as ações de proteção
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 8: Plano de Ação de Emergência nº 4 - Obras.
PAE-N°: 04 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de concreto para o ambiente aquático
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Obras na parcela aquática do empreendimento;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento;
- Falha operacional.
4) Efeitos:
- Contaminação dos recursos hídricos;
5) Ações de Controle: - Implantar procedimento; - Implantação de uma plataforma de proteção; - Evitar realizar
a concretagem em dias chuvosos; - Executar manutenção preventiva; - Treinamento;
6) Ações Emergenciais:
Item Ação
Responsáveis
01
Verificar Vazamento de concreto para o ambiente aquático;
Denunciante;
Denunciante / Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor;
03
Prestar avaliação inicial;
Gerência de Meio Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
05
Gerência de Meio Ambiente;
externos, caso necessário);
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
07
Executar a remoção do material e destinação final;
Grupo Executor;
08
Encerrar emergência;
Gerência de Meio Ambiente;
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Gerência de Meio Ambiente;
Gerência de Meio Ambiente,
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Direção Geral, Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
11
Gerência de Meio Ambiente.
promover as ações de proteção.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 9:: Plano de Ação de Emergência nº5 - Obras.
PAE-N°: 05 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes de trânsito (atropelamento de animais);
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Canteiro de obras interno, externo, ponte, áreas de apoio e vias de acesso;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento; - Proximidade da obra com ambientes naturais; - Falha humana;
4) Efeitos:
- Perda da biodiversidade;
5) Ações de Controle: - Implantar procedimento; - Programa de direção defensiva; - Treinamento;
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante /
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
Responsáveis pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Remoção de animais mortos e encaminhamento a centros de pesquisa;
Grupo Executor;
07
Encaminhamento de animas feridos ou estressados a centro de tratamento;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 10:: Plano de Ação de Emergência nº6 - Obras.
PAE-N°: 06 – Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidente de trânsito durante o transporte de substâncias inflamáveis (tombamento de caminhões);
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Canteiro de obras interno, externo,ponte , áreas de apoio e vias de acesso;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento; -Falha humana; -Falha Mecânica; -Impacto provocado por terceiros; -Pista
defeituosa;
4) Efeitos:
- Contaminação do solo e recursos hídricos;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Programa de direção defensiva; -Treinamento; - Executar
manutenção preventiva;
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante /
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
Responsáveis pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Remoção do solo contaminado e destinação final;
Implantação de barreias absorventes e/ou outras tecnologias nos corpos
Grupo Executor;
07
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 11: Plano de Ação de Emergência nº7 - Obras.
PAE-N°: 07 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de óleo diesel no tanque de armazenamento em canteiro de obra;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Canteiro de obras externo;
3) Causas: -Inexistência de procedimento; -Corrosão; -Colisão de equipamentos;
4) Efeitos:
- Contaminação do solo e recursos hídricos; Risco de incêndio;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Programa de direção defensiva; -Instalar estruturas de
contenção; - Executar manutenção preventiva; -Treinamento;
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Remoção do solo contaminado e destinação final;
07
Implantação de barreias absorventes e/ou outras tecnologias nos corpos
Grupo Executor/Brigadistas
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 12: Plano de Ação de Emergência nº8 - Obras.
PAE-N°: 08 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de óleo diesel durante abastecimento de veículos;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Canteiro de obras externo;
3) Causas: -Inexistência de procedimento; -Falha operacional; -Falha material;
4) Efeitos:
- Contaminação do solo e recursos hídricos; Risco de incêndio;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Instalar estruturas de contenção; - Executar manutenção
preventiva; -Treinamento;
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Remoção do solo contaminado e destinação final;
07
Implantação de barreias absorventes e/ou outras tecnologias nos corpos
Grupo Executor/Brigadistas
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 13: Plano de Ação de Emergência nº9 - Obras.
PAE-N°: 09 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de líquido inflamável e outros fluidos no local da obra.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Canteiros de obras da ponte e interno;
3) Causas: -Transbordamento de produto durante o processo de abastecimento por caminhão comboio; - Falha
mecânica e corrosão; colisão de equipamentos; falha operacional; - falha de manutenção.
4) Efeitos:
- Contaminação do solo e recursos hídricos; Risco de incêndio;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; - Executar manutenção preventiva; -Treinamento; - Implantar
sistema de combate e prevenção a incêncio.
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Remoção do solo contaminado e destinação final;
07
Implantação de barreias absorventes e/ou outras tecnologias nos corpos
Grupo Executor/Brigadistas
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 14: Plano de Ação de Emergência nº10 - Obras.
PAE-N°: 10 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes com embarcações de apoio;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Canteiro de obras interno, Baía da Babitonga e Área de apoio (Laranjeiras);
3) Causas: -Inexistência de procedimento; -Condições marítimas adversas; -Falhas em equipamentos de controle;
- Falha humana;
4) Efeitos:
Contaminação dos recursos hídricos, estuário, perda da biodiversidade, Risco de Incêndio;
5) Ações de Controle: . -Implantar procedimento; - Executar manutenção preventiva; - Treinamento;
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
-Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
-Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
07
Grupo Executor/Brigadistas
estuários;
-Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
-Destinação final dos resíduos
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção;
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 15: Plano de Ação de Emergência nº11 - Obras.
PAE-N°: 11 - Obras
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes com embarcações de pesca esporte e recreio.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Berços de atracação e ponte de acesso;
3) Causas: -Falta de sinalização; -Condições marítimas adversas; - Falha humana;
4) Efeitos:
Contaminação dos recursos hídricos, estuário, perda da biodiversidade, Risco de Incêndio; Lesões pessoais
5) Ações de Controle: . -Implantar procedimento; - Treinamento; - Divulgação das restrições de navegação no
“Aviso aos Navegantes” da Marinha do Brasil e no Programa de Comunicação Social; -Implantar iluminação e
sinalização náutica; - Disponibilizar barco de apoio para possíveis ocorrências.
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente
pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos envolvidos no
Gerência de Segurança do
04
acidente;
Trabalho
-Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
05
estuários;
Grupo Executor/Brigadistas
-Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
-Destinação final dos resíduos
Gerência de Meio
06
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
07
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
08
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
09
promover as ações de proteção;
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pelo Gestor das Obras, quando aplicáveis.
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Tabela 16: Plano de Ação de Emergência nº01 - Operação.
PAE-N°: 01 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes de trânsito (tombamento de caminhões);
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Terminal de Granéis TGSC e vias de acesso;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento; -Falha humana; -Falha Mecânica; -Impacto provocado por terceiros; -Pista
defeituosa;
4) Efeitos:
- Dispersão de óleo diesel, grãos, contaminação do solo, água e propagação de odores;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Programa de direção defensiva; -Treinamento; - Executar
manutenção preventiva;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
Implantação de barreias absorventes e/ou outras tecnologias nos corpos
07
Grupo Executor
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 17: Plano de Ação de Emergência nº02 - Operação.
PAE-N°: 02 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes de trânsito (atropelamento de animais);
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
- Terminal de Granéis TGSC e vias de acesso;
3) Causas:
-Inexistência de procedimento; -Proximidade da obra com ambientes naturais; -Falha humana;
4) Efeitos:
-Perda da biodiversidade;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Programa de direção defensiva; -Treinamento;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciant /Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Remoção de animais mortos e encaminhamento a centros de pesquisa;
Grupo Executor
07
Encaminhamento de animas feridos ou estressados a centro de tratamento;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 18: Plano de Ação de Emergência nº03 - Operação.
PAE-N°: 03 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Acidentes com ferroviários;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Terminal de Granéis TGSC e vias de acesso;
3) Causas:
-Inexistência de procedimento; -Falha humana; -Falha Mecânica; -Impacto provocado por terceiros; -Pista
defeituosa;
4) Efeitos:
- Dispersão de grãos, contaminação do solo, água e propagação de odores;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; -Programa de direção defensiva; -Treinamento; - Executar
manutenção preventiva;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
03
Prestar avaliação inicial;
Gerência de Meio Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
05
Gerência de Meio Ambiente
externos, caso necessário);
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
Implantação de barreias de contenção e/ou outras tecnologias nos
07
Grupo Executor
corpos hídricos;
Destinação final dos resíduos;
08
Encerrar emergência;
Gerência de Meio Ambiente
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Gerência de Meio Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
11
Gerência de Meio Ambiente
promover as ações de proteção.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 19: Plano de Ação de Emergência nº04 - Operação.
PAE-N°: 04 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Naufrágio de embarcações;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas: -Colisão entre embarcações; - Colisão entre embarcações e o cais; - Incêndio a bordo – Incêndio a
bordo; - Explosão a bordo; - Deslocamento de carca -Inexistência de procedimento; -Condições marítimas
adversas; -Falhas em equipamentos de controle; - Falha humana;
4) Efeitos:
-Risco de incêndio, Dispersão de óleo diesel e grãos nas águas, contaminação dos recursos hídricos, estuário,
perda da biodiversidade; - Perdas materiais significativas; - Risco de óbito; -Obstrução do Canal de Acesso.
5) Ações de Controle: -Procedimentos NORMAM para manobras e praticagem; - Monitoramento da
meteorologia; -Treinamento da tripulação; - Sistema de prevenção e combate a incêndios a bordo; Procedimentos padrão para operação noturna; - Plano de emergência a bordo; - Utilização de plano de carga; Executar manutenção preventiva; - Manutenção de cadastro atualizado de empresas especializadas em controle
de acidentes ambientais; - Auxilio do terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
Grupo
07
estuários;
Executor/Brigadistas
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 20: Plano de Ação de Emergência nº05 - Operação.
PAE-N°: 05 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Encalhe de embarcações;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas: -Choque com formações rochosas; - Choque com bancos de areia; -Condições marítimas adversas; Falhas em equipamentos de controle; - Falha humana;
4) Efeitos:
-Interrupção da viagem; - Perdas econômicas; - Danos materiais; - Investimento significativo de remediação; Possibilidade de vazamento de combustível; - Poluição do mar; Interferência nas atividades de pesca e lazer; Paralização do Terminal.
5) Ações de Controle: -Procedimentos NORMAM de praticagem; - Monitoramento da meteorologia; Treinamento da tripulação; - Monitoramento batimétrico do canal de acesso; - Procedimento de dragagem quando
necessário; - Manutenção de cadastro atualizado de empresas especializadas em controle de acidentes ambientais;
- Auxilio do terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante /
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
Responsáveis pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
Grupo
07
estuários;
Executor/Brigadistas;
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 21: Plano de Ação de Emergência nº06 - Operação.
PAE-N°: 06 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de óleo combustível de embarcações.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas: -Colisão de embarcação; - Falha mecânica; - Falha humana;
4) Efeitos:
-Poluição do mar; - Investimento significativo de remediação; - Interferência nas atividades de lazer e pesca; Paralização do Terminal.
5) Ações de Controle: -Procedimentos NORMAM de praticagem; Manutenção preventiva de embarcações; Manutenção de cadastro atualizado de empresas especializadas em controle de acidentes ambientais -Treinametno
da tripulação; - Procedimento de remediação; - Auxilio do terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
04
externos, caso necessário);
Ambiente
05
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
06
estuários;
Grupo Executor/Brigadistas
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
07
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
08
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
10
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 22: Plano de Ação de Emergência nº07 - Operação.
PAE-N°: 07 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Incêndio de embarcações.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas: -Falha material; - Falha humana; - Descargas atmosféricas.
4) Efeitos:
- Danos materiais; - Possibilidade de naufrágio; - Possibilidade de poluição do mar; - Possibilidade de lesões
pessoais e óbito.
5) Ações de Controle: -Procedimento padrão de bordo; - Sistema de prevenção e combate a incêndio de bordo; Utilização de para-raio a bordo; -; Manutenção preventiva de embarcações; - Manutenção de cadastro atualizado
de embarcações com dispositivos de combate a incêndio no mar -Treinametno da tripulação; - Auxilio do
terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Acionar Corpo de Bombêiros
Ambiente
Gerência de Meio
04
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
07
Grupo Executor/Brigadistas
estuários;
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 23: Plano de Ação de Emergência nº08 - Operação.
PAE-N°: 08 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Incêndio em unidades prediais
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: - Terminal de Granéis TGSC e vias de acesso;
3) Causas: -Fumantese/ou utilização de aparatos que produzam chama ou faísca; -Falha de material e falta de
aparatos de prevenção e combate ao fogo; - Descargas atmosféricas; - Má utilização ou má instalação de
equipamentos; Instalação elétrica deficiente.
4) Efeitos:
- Lesões pessoais e possibilidade de óbito; - Perdas materiais; - Paralização do Terminal; - Contaminação do meio
ambiente.
5) Ações de Controle: -Implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio; - Treinametno e
conscientização dos colaboradores do Terminal; Instalações elétricas seguras; Implantação de para ráio.
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante;
Denunciante /
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
Responsáveis pelo Setor;
Gerência de Meio
03
Acionar Corpo de Bombêiros
Ambiente;
Gerência de Meio
04
Prestar avaliação inicial;
Ambiente;
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente;
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Combater eventos de maiores proporções (incêndio);
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
Grupo
07
estuários;
Executor/Brigadistas;
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente;
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente;
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial;
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente.
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 24: Plano de Ação de Emergência nº09 - Operação.
PAE-N°: 09 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de óleos nos berços de atracação.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas: -Falha operacional; - Falha mecânica; - Falta de manutenção dos controles ambientais.
4) Efeitos:
-Poluição do mar; - Paralização do Terminal.
5) Ações de Controle: -Manutenção preventiva de equipamentos e controles ambientais; -Treinametno dos
colaboradores do Terminal; - Procedimento de remediação; - Auxilio do terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
04
externos, caso necessário);
Ambiente
05
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor;
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
06
estuários;
Grupo Executor/Brigadistas
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
07
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
08
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
10
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 25: Plano de Ação de Emergência nº10 - Operação.
PAE-N°: 10 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Vazamento de óleos de veículos na ponte de acesso.
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação: Baía da Babitonga;
3) Causas:
-Falha humana;
- Falha mecânica.
4) Efeitos:
-Poluição do mar.
5) Ações de Controle:
- Manutenção preventiva dos veículos que tem acesso a ponte;
- Treinametno dos colaboradores do Terminal; -Somente poderão trafegar pela ponte veículos com menos de 5
anos de uso;
- Procedimento de remediação; - Auxilio do terminal (PEI).
6) Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
04
externos, caso necessário);
Ambiente
05
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Implantação de barreias absorventes e de contenção e/ou outras
tecnologias nos corpos hídricos, evitando a não contaminação dos
06
estuários;
Grupo Executor/Brigadistas
Recolher o produto vazado e limpeza das margens;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
07
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
08
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
10
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 26: Plano de Ação de Emergência nº11 - Operação.
PAE-N°: 11 – Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo:Derramamento de granéis sólidos na expedição e recebimento;
1) Objetivo:
Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas
2) Campo de Aplicação:
- Terminal de Granéis SC e vias de acesso;
3) Causas:
- Inexistência de procedimento;
- Falha operacional;
- Falha material;
- Falha humana;
4) Efeitos:
- Dispersão de grãos, contaminação do solo, água e propagação de odores;
5) Ações de Controle:
- Implantar procedimento;
- Treinamento;
- Executar manutenção preventiva;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
Implantação de barreias de contenção e/ou outras tecnologias nos corpos
07
Grupo Executor
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 27: Plano de Ação de Emergência nº12 - Operação.
PAE-N°: 12 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo: Derramamento de granéis sólidos na movimentação por transportadores de correias;
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Terminal de Granéis SC;
3) Causas:
-Inexistência de procedimento; -Falha operacional; -Falha material; -Falha humana;
4) Efeitos:
- Dispersão de grãos, contaminação do solo, água e propagação de odores;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento; - Executar manutenção preventiva; -Treinamento;
-Plataforma de proteção;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
05
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
Implantação de barreias de contenção e/ou outras tecnologias nos corpos
06
Grupo Executor
hídricos;
Destinação final dos resíduos.
Gerência de Meio
07
Encerrar emergência
Ambiente
Gerência de Meio
08
Instalar sindicância interna e apurar causas
Ambiente
Gerência de Meio
09
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
10
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.
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Tabela 28: Plano de Ação de Emergência nº13 - Operação.
PAE-N°: 13 - Operação
Plano de Ação de Emergência – Procedimentos de Resposta
Aprovação: Gerência de Meio Ambiente
Data:
Revisão:
Perigo:Acidentes decorrentes do armazenamento de grãos vegetais nos silos (explosão);
1) Objetivo: Fornecer as informações necessárias para que as ações emergências sejam executadas;
2) Campo de Aplicação:
-Terminal de Granéis SC;
3) Causas: -Inexistência de procedimento;-Falha operacional;-Falha material;-Falha humana;
4) Efeitos:
- Risco de incêndio, Poluição atmosférica, do solo e da água;
5) Ações de Controle: -Implantar procedimento (retenção da poeira dos grãos); -Treinamento; - Executar
manutenção preventiva;
6)Ações Emergenciais:
Item
Ação
Responsáveis
01
Verificar ocorrência;
Denunciante
Denunciante/Responsáveis
02
Acionar Gerência de Meio Ambiente;
pelo Setor
Gerência de Meio
03
Prestar avaliação inicial;
Ambiente
Gerência de Segurança do
04
Avaliar extensão da emergência e a integridade dos trabalhadores;
Trabalho
Requerer recursos necessários para cessão da emergência (recursos
Gerência de Meio
05
externos, caso necessário);
Ambiente
06
Isolar área do sinistro;
Grupo Executor
Combater eventos de maiores proporções (incêndio/explosão) evitando
que o fogo alcance a vegetação do entorno;
Remoção do material, solo contaminado e destinação final;
07
Grupo Executor/Brigadistas
Implantação de barreias de contenção e/ou outras tecnologias nos corpos
hídricos;
Destinação final dos resíduos;
Gerência de Meio
08
Encerrar emergência;
Ambiente
Gerência de Meio
09
Instalar sindicância interna e apurar causas;
Ambiente
Gerência de Meio
10
Elaborar relatório e divulgar perante as partes interessadas;
Ambiente, Direção Geral,
Comercial
Identificar os riscos ambientais decorrentes da emergência, bem como
Gerência de Meio
11
promover as ações de proteção.
Ambiente
Observações: As decisões estratégicas serão realizadas pela Direção Geral, quando aplicáveis.

OAP® – Consultores Associados

71

Plano Básico Ambiental Consolidado- PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Seguem contatos que devem ser utilizados em situações de emergência:

Tabela 29: Contatos.
Local
ACIDENTES DE TRÂNSITO
AEREOPORTO - JOINVILLE
ATERRO INDUSTRIAL – CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL
BOMBEIROS
CAMARA DE VEREADORES
CELESC
COLETORA DE RESÍDUOS – BIOSFERA AMBIENTAL
COLETORA DE RESÍDUOS – QUALYS AMBIENTAL
DEFESA CIVIL
FATMA - JOINVILLE
IBAMA - FLORIANÓPOLIS
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL – EMERGÊNCIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - JOINVILLE
POLÍCIA AMBIENTAL - JOINVILLE
PREFEITURA MUNICIPAL
SAMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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Telefone
194
(47) 3467-1000
(47) 3424-6752
193
(47)3471-2700
196
(47)3427-5780
(47) 3424-6389
199
(47) 3431-5200
(48) 3224-6077
1551
(47) 3433-8587
(47) 3439-5477
(47) 3471-2200
(47) 3471-2000
(47) 3444-0198
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3.5.9. DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO

Todos os documentos, registros e anexos do PAE serão revisados sempre que houver alterações
necessárias, no mínimo nas seguintes situações:
Sempre que uma análise de risco assim o indicar;
Sempre que as instalações sofrerem modificações físicas, operacionais ou organizacionais
capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta;
Quando o desempenho do PAE, decorrente do seu acionamento por acidente/incidente ou
exercício simulado, recomendar;
Em outras situações, a critério de órgão ambiental competente;
Em eventuais mudanças na legislação pertinente;
Em função de novas tecnologias ou conforme decisão da Gerência do Meio Ambiente (sempre
fundamentado em critérios técnicos);
A cada 2 anos, caso nenhuma das situações anteriores seja verificada;
As atualizações ou revisões no PAE devem ser divulgadas às partes envolvidas. Os procedimentos de
comunicação e treinamento integrantes do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos devem
abordar a sistemática de divulgação do PAE e as rotinas de treinamento teórico e práticos, visando à
capacitação e reciclagem das pessoas para atuação em situações de emergência. Os treinamentos
devem ser avaliados e documentados, de forma a subsidiar a atualização e aprimoramento do plano.

3.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Comunicação Social.
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3.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Programa deverá considerar os requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis, tais
como:
Resolução CONAMA 01/1986: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;
NORMA TÉCNICA P4.261(CETESB) - Manual de orientação para a elaboração de estudos
de análise de riscos.

3.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O Plano de Ação de Emergência – PAE aborda de forma prática as ações de controle em eventuais
emergências que podem ocorrer a partir da implantação do TGSC no Município de São Francisco do
Sul-SC. Trata-se de uma ferramenta operacional eficiente e que contribui inclusive para aumentar a
conscientização dos colaboradores e demais partes envolvidas quanto aos possíveis perigos existentes
em suas atividades.
Certamente, a funcionalidade do plano está relacionada ao engajamento dos profissionais,
disponibilidade de recursos materiais, execução de treinamentos práticos e teóricos e a participação de
entidades externas. As medidas emergenciais ora recomendadas e apenas listadas nos documentos por
si só não possibilitam controlar os eventos indesejáveis, mas seu conhecimento e aplicabilidade
contribuirão para que seus objetivos sejam atendidos.
Os procedimentos práticos recomendados baseiam-se nas informações contidas nos estudos ambientais
previamente elaborados, considerando as características do empreendimento, o diagnóstico ambiental
da região e possíveis impactos ambientais avaliados, porém a partir do início das atividades, novos
cenários podem surgir em função das particularidades da obra e do empreendimento. O
acompanhamento das obras e operação do terminal deverá ser contínuo por equipes técnicas
qualificadas, ratificando, gerenciando e promovendo melhorias aos procedimentos previamente
elaborados. Assim como os demais programas, as evidências coletadas durante a auditoria ambiental
poderão comprovar sua funcionalidade e estimar seu desempenho ambiental , assim como sua política
de melhoria contínua.
A Gerência de Meio Ambiente, em função de seu conhecimento técnico e experiência, tem autonomia
para acompanhar a eficácia dos procedimentos adotados, avaliá-los e modificá-los caso necessário.
De forma sistêmica, as ações contidas no presente plano serão avaliadas a partir da aplicação do
procedimento de auditoria ambiental, constante no programa de auditoria.
O estabelecimento das metas em função dos indicadores de controle de acidentes também deverá
ocorrer para fins de verificar a funcionalidade do programa, promovendo ações de melhoria contínua
e, caso necessário, adoção de ações corretivas/preventivas.
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3.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Plano de Ação de Emergência, bem como o detalhamento de todos os procedimentos, deve estar à
disposição desde o início das obras e será válido por toda a vida útil do empreendimento, sendo
revisado periodicamente. Eventuais reformas e ampliações durante a operação poderão utilizar-se dos
procedimentos definidos na etapa de obras.
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à Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos. Vol. 02, São Paulo, 2001.
CONAMA. Resoluções Conama. Disponível em: http://www.mma.gov.br/conama/. Acesso em: 01/12.
FATMA. Fundação do Meio Ambiente. Legislação Ambiental Estadual. Disponível em:
http://www.fatma.sc.gov.br. Acesso em: 12/2011.
IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. América Latina
Logística Malha Sul S.A. – ALL – Plano de Ação de Emergências. Disponível em:
http://siscom.ibama.gov.br. Acesso em: 01/2012.
IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Porto do Forno
– Arraial do Cabo – RJ - Plano de Ação de Emergências. Disponível em: http://siscom.ibama.gov.br.
Acesso em: 01/2012.
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4. PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

Considerando o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual – PEI exigido pela Resolução
CONAMA nº 398/2008, bem como da sua interdependência dos resultados do Estudo e Analise de
Risco – EAR, Programa de Gerenciamento de Risco – PGR e Plano de Ação de Emergência – PAC,
propõe-se que a elaboração do PEI seja iniciada após a validação dos estudos previamente relatados.
Destaca-se que segundo a Resolução CONAMA nº 398/2008 em seu Art. 3º prevê que a apresentação
do PEI dar-se-á por ocasião do licenciamento ambiental e sua aprovação quando da concessão da
Licença de Operação – LO. Neste sentido não identificamos restrições legais quanto a manutenção da
exigência da apresentação do PEI nas condicionantes da Licença de Instalação – LI.
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1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD

1.1. JUSTIFICATIVA

A elaboração deste programa em específico não se faz necessária em função de não existirem áreas
para serem, de fato, recuperadas.
O que se tem para este empreendimento são áreas vegetadas que serão suprimidas para receber as
estruturas do Terminal de Granéis.
Outras áreas que merecem atenção são as que acomodarão os canteiros de obra para instalação do
empreendimento e bota-fora.
No que se refere ao canteiro de obras, ações previstas estão descritas, em detalhes, quanto a sua
instalação e, principalmente, quanto a sua desmobilização e recuperação no CADERNO 3.8.5 –
CANTEIRO DE OBRAS - SUBPROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO
DE OBRAS.
Já quanto ao bota-fora atualmente proposto, trata-se de terraplanagem de empreendimento
devidamente licenciado pela Fundação de Meio Ambiente - FATMA LAI nº 794/2012 e pela
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul conforme documentos expostos anteriormente. A LAI nº
794/2012 prevê nas Condições Específicas a implantação de PRAD para recomposição de APP do
córrego situado a nordeste da empresa. Neste contexto o respectivo PRAD já foi apresentado e
aprovado pela FATMA no decorrer do processo de licenciamento da SCS.
As licenças ambientais referentes ao bota-fora são apresentadas na sequência:
I.
II.
III.
IV.

Licença Ambiental Prévia - LAP nº 3695/2011;
Licença Ambiental de Instalação - LAI nº 794/2012;
Autorização de Corte - (AuC nº 001/2012/CRN;
Alvará de Licença de Terraplanagem nº 094/2012.
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Licença Ambiental Prévia – LAP nº 3695/2011
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Licença Ambiental de Instalação – LAI nº 794/2012
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Autorização de Corte – AuC nº 001/2012/CRN
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Alvará de Licença para Terraplanagem nº 094/201
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOINDICADORES E ECOTOXICOLOGIA

1.1. JUSTIFICATIVA

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática se justifica como ferramenta para se obter
conhecimento sobre as espécies existentes na área de influência do empreendimento, bem como suas
populações e distribuição espaço-temporal. Este levantamento fornece informações acerca de cada
grupo biológico em relação ao estado de conservação do ambiente onde o empreendimento encontrase inserido.
Os grupos faunísticos elencados para este programa são utilizados com freqüência como
bioindicadores, respondendo de forma relativamente rápida e confiável às modificações ambientais e,
dessa forma, permitem avaliar alterações na composição das comunidades em um curto espaço de
tempo.
São essas informações que fornecem subsídios para tomadas de ações que visam mitigar impactos da
implantação e operação do empreendimento sobre a comunidade faunística local, principalmente por
ser a fauna produto do meio que o suporta, visto que todos os organismos são dependentes do seu
hábitat para satisfazer as necessidades específicas de sobrevivência e reprodução (FIRKOWSKI, C.UFPR).

1.2. OBJETIVOS

O objetivo do presente programa é monitorar a fauna aquática estuarina e mensurar e mitigar os
possíveis impactos advindos da implantação e operação do empreendimento.
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para tanto, o programa contempla os seguintes objetivos específicos:
Monitorar as comunidades planctônicas na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar as comunidades bentônicas na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar a presença de espécies exóticas na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar os cetáceos na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar os quelônios na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar a ictiofauna na área do empreendimento e adjacências;
Monitorar a população de Meros na área do empreendimento e adjacências;
Qualificar eventuais alterações sobre a biota aquática ocasionadas pelo empreendimento;
Mitigar eventuais alterações.

1.3. INDICADORES

Lista de todas as espécies capturadas e coletadas;
Descritores ecológicos relativos a cada grupo monitorado;
Lista de espécimes tombados em coleção faunística.

1.4. OBJETO

Plâncton da Baía da Babitonga;
Comunidades Bentônicas nas adjacências da instalação do empreendimento;
Bancos de ostras Cassostrea sp. nas adjacências da instalação do empreendimento;
População de Golfinhos Sotalia guianensis e Pontoporia blainvillei que habitam a Baía da
Babitonga;
População de Quelônios que habitam o estuário;
Assembléia de Peixes da baía;
População de Meros (E. itajara) nas adjacências da instalação do empreendimento.
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1.5. METODOLOGIAS E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

Os esforços para as coletas de dados da comunidade planctônica serão concentrados, principalmente,
na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, que abrange um raio de 1.500 m a partir do
ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do empreendimento, e ao longo do canal
longitudinal que dá acesso aos portos já existentes. A distância radial da AID foi baseada em dados de
granulometria, correntometria e estimativa da velocidade de decantação das partículas de sedimento
em suspensão (Lei de Stokes). A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, que contempla
toda a Baía da Babitonga, também será contemplada. As campanhas serão realizadas trimestralmente,
visando levantar dados das oscilações temporais inerentes às estações do ano.
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
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1.5.2. MÉTODOS

As metodologias para o monitoramento de cada grupo estão descritas nos programas que serão
apresentados a seguir, sendo eles:
3.13.1. Monitoramento da Biota Planctônica;
3.13.2. Monitoramento da Biota Bentônica;
3.13.3. Monitoramento da Água de Lastro;
3.13.4. Monitoramento de Cetáceos;
3.13.5. Monitoramento de Quelôneos;
3.13.6. Monitoramento da Ictiofauna;
3.13.6.1. Subprograma de Monitoramento do Mero (Epinephelus itajara).

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

As relações dos subprogramas integrantes do Programa da Biota Aquática estão descritas dentro dos
respectivos subprogramas.

1.7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Todos os monitoramentos deste programa necessitam, sistematicamente, de investigações periódicas
para verificação quanto às possíveis alterações dos grupos faunísticos durante a implantação e
operação do porto.
A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais e conclusões finais sobre a situação desses
grupos serão apresentados ao órgão ambiental licenciador federal – IBAMA, através de relatórios
técnicos trimestrais e anuais.
Além disso, ao final do monitoramento deverá ser elaborado um relatório final consolidado,
compreendendo todas as informações dos monitoramentos realizados, incluindo um banco de dados
integrado, documentação fotográfica e imagens georreferenciadas
.
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1.8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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1. MONITORAMENTO DA BIOTA PLANCTÔNICA

1.1. JUSTIFICATIVA

Os organismos planctônicos são em sua maioria seres microscópicos, caracterizados pelo seu pouco
poder de locomoção e vida livre na coluna de água, são constituídos, basicamente, por plantas
(fitôplâncotn), animais (zooplâncton), protistas (protozooplâncton) e procariontes autótrofos e
heterótrofos (bacterioplâncton).
O plâncton é dotado de um ciclo de vida tipicamente “r-estrategista”, apresentando elevada taxa de
divisão celular e reprodução, permitindo a esses organismos responder rapidamente e com eficiência
às oscilações naturais e às interferências antrópicas do meio aquático. Essa reposta é facilmente
identificada por alterações quali-quantitativas da densidade e da composição específica da comunidade
planctônica, e essas mudanças acarretam profundas modificações estruturais em todos os níveis
tróficos do ecossistema marinho, uma vez que representam a base da teia alimentar pelágica nos
oceanos, apresentando grande importância ecológica na conversão e transferência de energia e matéria
orgânica da enorme biomassa fitoplanctônica para os níveis tróficos superiores (BRANDINI et
al.1997).
Já é comumente sabido que a natureza física e/ou química do impacto é a determinante do período e da
magnitude das alterações nas comunidades marinhas, principalmente no plâncton. Qualquer
intervenção antrópica que modifique os padrões de circulação pode alterar a estrutura da comunidade
planctônica. Alterações dos parâmetros populacionais do plâncton, como abundância e índices de
diversidade e riqueza (D’, S’), permitem diagnosticar o grau de poluição química na coluna de água,
bem como os impactos físicos decorrentes da ação humana.
Vale ressaltar que espécies invasoras provenientes da água de lastro são uma das maiores ameaças à
integridade biológica da comunidade planctônica original. Para tanto será elaborado um plano
específico para tratar dessas espécies, levando em consideração o tipo do empreendimento e a
possibilidade de introdução de espécies exóticas por conta da água de lastro.

1.2. OBJETIVO

Monitorar a comunidade planctônica na área de implantação e entorno do Terminal de Granéis
de Santa Catarina - TGSC, além de propor soluções para mitigar impactos advindos de tal
obra.
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar a estrutura da comunidade planctônica na área de implantação e entorno do
empreendimento;
Correlacionar o plâncton com os parâmetros abióticos da área em estudo;
Avaliar possíveis alterações desta comunidade nas áreas de implantação do empreendimento e
adjacências;
Mitigar eventuais alterações.

1.3. INDICADORES

Lista da biota planctônica amostrada nas áreas de influência direta e indireta do Terminal de
Granéis de Santa Catarina - TGSC;
Abundância total e relativa das espécies coletadas;
Índices de riqueza específica e de diversidade da comunidade planctônica.

1.4. OBJETO

Comunidades planctônicas na área do empreendimento e adjacências.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Para este estudo as análises da comunidade planctônica serão embasadas em duas classes em função
do tamanho dos organismos, o micro e o macroplâncton, que incluem representantes autótrofos
(fitoplâncton) e heterótrofos (zooplâncton).
O microplâncton é operacionalmente denominado como um grupo de organismos que varia entre 5 e
300 µm, enquanto o macroplâncton inclui os organismos entre 300 e 1000µm. Essas categorias
contemplam mais de 90% das espécies planctônicas necessárias para se avaliar a estrutura
populacional de uma região.
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1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

Os esforços para as coletas de dados da comunidade planctônica serão concentrados, principalmente,
na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, que abrange um raio de 1.500 m a partir do
ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do empreendimento, e ao longo do canal
longitudinal que dá acesso aos portos já existentes. A distância radial da AID foi baseada em dados de
granulometria, correntometria e estimativa da velocidade de decantação das partículas de sedimento
em suspensão (Lei de Stokes). A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, que contempla
toda a Baía da Babitonga, também será contemplada. As campanhas serão realizadas trimestralmente,
visando levantar dados das oscilações temporais inerentes às estações do ano.
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
As amostras qualitativas de plâncton serão coletadas por meio de arrastos superficiais oblíquos com
redes cônicos para fitoplâncton e para zooplâncton com duração de cerca de 2 minutos cada. Os
arrastos seguirão o eixo principal da Baía, de acordo com um pressuposto gradiente halino com
orientação sudoeste-noroeste. Seis pontos de arrastos serão realizados com repetição em períodos
distintos de marés (Tabela 1), sendo eles durante a maré enchente (ME), com início na estofa da maré
baixa (MB) e finalizado na maré alta (MA); e durante a maré vazante (MV), com início na MA e
finalizado durante a ME (Mapa de Localização das Áreas de Interesse para monitoramento da
Biota Planctônica). Cada campanha deve durar em torno de 12h, acompanhando as alterações dos
distintos períodos de maré (enchente e vazante) e terá como preferência o ciclo de maré de sizígia.
Porém devido à dinâmica de maré, para a viabilização do monitoramento, os períodos de coleta,
podem não seguir a ordem descrita acima.
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Tabela 1: Coordenadas UTM* dos
pontos de monitoramento do plâncton.
Pontos
Coordenadas UTM
E1
0733539
7095343
E2
0736622
7096940
E3
0737437
7099367
E4
0741279
7102145
E5
0745748
7105586
EC
0734877
7099106
*Datum WGS 84.

O transecto amostral será realizado na seguinte ordem: estação 1 localizada na porção interna da baía
(E1), próximo à Ilha Mandigituba, seguido do ponto mais próximo ao empreendimento (E2); ponto
controle (EC), que está localizado próximo à Ilha Alvarenga; ponto 3 (E3), situado junto ao canal de
acesso do Terminal Portuário de São Francisco do Sul; ponto 4 (E4), em frente a Marina Baití e o
ponto mais externo (E5), localizado em frente ao Morro “do Forte Marechal Luz”. Totalizando assim
6 pontos amostrais.

Figura 1: Transecto e localização dos pontos amostrados na Baía da Babitonga.
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Análises quantitativas serão realizadas com o auxílio de uma Garrafa de Van Dorn coletando amostras
de água superficial, possibilitando a determinação da densidade do plâncton.
Após cada processo de coleta, as amostras serão armazenadas em potes adequadamente identificados,
sendo imediatamente fixadas preservando-as até as análises laboratoriais.
Além do levantamento biológico, serão coletadas em cada ponto de arrasto amostras de água
superficial e de fundo, para análises dos parâmetros abióticos, no intuito de caracterizar a coluna
d’água de forma estratificada em cada campanha. As amostras de água serão coletadas por meio de
uma Garrafa de Van Dorn e alíquotas para a determinação de nutrientes, clorofila-a, pH, oxigênio
dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos e turbidez serão tomadas e conservadas em caixa térmica
com gelo. Os parâmetros físico-químicos (temperatura e salinidade) da água serão mensurados ainda
in situ.

1.5.2. ANÁLISES DOS DADOS BIÓTICOS E ABIÓTICOS

O plâncton será analisado conforme técnica descrita por UTERMÖHL (1958) e a identificação será
feita fazendo uso de bibliografias especializadas. Os resultados expressos em células/L serão
calculados segundo VENRICK (1978).
As análises dos nutrientes, clorofila-a, pH, oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos e
turbidez serão efetuadas conforme as metodologias pertinentes descritas no Manual Internacional
Standard Methods 21st (2005).

1.5.3. MANIPULAÇÃO DOS DADOS

Os dados abióticos serão computados e representados graficamente. Será empregada análise de
componentes principais (PCA) para investigar a distribuição e ordenação das características da água
em relação aos pontos de coleta.
As diferenças na estrutura e na dinâmica da comunidade plânctonica serão analisadas por meio de
descritores ecológicos, em termos de abundância, índices de riqueza, diversidade e equitabilidade.
Para integrar e correlacionar às matrizes de variáveis ambientais e do plâncton serão aplicadas as
análises de correspondência canônica (CCA), apresentando quais fatores abióticos influenciam mais
fortemente a variabilidade da estrutura populacional.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água;
Subprograma de Monitoramento de Balneabilidade;
Programa de Monitoramento da Água de Lastro;
Programa de Monitoramento da Biota Bentônica;
Programa de Monitoramento de Quelônios;
Programa de Monitoramento de Cetáceos;
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;
Monitoramento da Ictiofauna;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

É importante atender a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente qualificados, pertencentes a
instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas.
Portaria nº 113/97, que obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e
subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Atendimento à Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo
da fauna silvestre - levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de
influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impacto à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão elaborados relatórios trimestrais e relatórios anuais consolidados quanto à dinâmica da
comunidade planctônica. Uma lista de espécies tombadas para coleção será elaborada.
Caso seja necessário, ações de mitigação serão previstas para remediar possíveis impactos advindos do
empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.

1.10. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRANDINI, F.P.; R.M. LOPES; K.S. GUTSEIT; H.L. SPACH & R. SASSI. 1997. Planctolologia na
plataforma continental do Brasil. Diagnose e revisão bibliográfica. Rio de Janeiro, MMA-CIRMFEMAR, 196p.
STANDARD METHODS 21st (2005)
UTERMÖHL, H. 1958 Zur Vervolkomnung der quantitativen phytoplankton. methodic. Internat.
Verein. Theorest. Ang. Limnol. Mitteil., v.9, p.1-38.
VENRICK, E.L. 1978. The implication of subsamplig. In: Soumia, A. (Ed) Phytoplankton manual.
Unesco: Paris, p. 75-87.
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1. MONITORAMENTO DA BIOTA BENTÔNICA

O Programa de Monitoramento da Biota Bentônica subsidiará a obtenção da Licença de Instalação do
empreendimento junto do IBAMA. O programa proposto visa atender a LAP nº 364/2010.

1.1. JUSTIFICATIVA

Uma clara distinção entre o ambiente oceânico, caracterizado por sua grande profundidade, e os
ecossistemas estuarinos, apresentando profundidades bem menores, é a forte interação que o
compartimento bentônico exerce sobre a coluna d’água, sendo considerado o principal elo entre os
produtores primários e os consumidores secundários nos estuários (FOREMAN et al., 1995).
Em um sistema estuarino o substrato é um local de abrigo para espécies de organismos sésseis,
escavadores, rastejadores e nadadores. Particularmente, as associações de macroinvertebrados
bentônicos de ambientes estuarino-lagunares são regularmente submetidas à elevada variabilidade das
condições ambientais (KENNISH, 1990), o que caracteriza a maioria destes ambientes como
naturalmente estressados (WILSON & JEFFREY 1994). Esse estresse, na maioria das vezes, está
associado a alterações abruptas de variáveis ambientais como temperatura, salinidade, oxigênio
dissolvido, velocidade de correnteza e composição do sedimento; ao contrário de associações de
ambientes mais profundos, que geralmente encontram-se mais estáveis (DAY et al., 1989).
Dentre as inúmeras e diferentes comunidades e populações existentes nos ambientes marinhos, se
ressalta a de macroinvertebrados bentônicos como sendo a mais empregada em estudos ecológicos ou
diagnósticos ambientais. Essa utilização é comprovada pelo seu modo de vida característico associado
ao fundo marinho, a exemplo de organismos bentônicos detritívoros, que revolvem o sedimento em
busca de alimento e incorporam parte desse material. Da mesma forma organismos suspensívoros e
filtradores da macrofauna consomem materiais tóxicos e organismos patogênicos disponíveis tanto no
sedimento como na coluna d’água (DAY et al., 1989).
Destacam-se ainda, como argumentos que consideram os organismos bentônicos apropriados para
indicar as condições ambientais, o predomínio de formas de pouca mobilidade e ciclos de vida longos
(CLARKE & WARWICK, 1994; CANFIELD et al. 1994). Esses organismos refletem, portanto, com
maior precisão, as condições ambientais antecedentes a amostragem, quando relacionadas a formas de
vida pelágicas, seja pela ausência ou presença de certas espécies, sendo possível e necessária a
distinção das oscilações naturais frente às induzidas pelo homem.
A macrofauna bentônica envolve grande parte dos grupos de invertebrados marinhos, e está direta e/ou
indiretamente envolvida na regulação e modificação da maioria dos processos físicos, químicos e
biológicos que ocorrem nos sistemas estuarinos, sendo de suma importância a compreensão da sua
estrutura e dinâmica e dos processos que as condicionam (DAY et al., 1989).

OAP® – Consultores Associados

3

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

As associações bentônicas estuarinas apresentam padrões de variação em função da sua distribuição
local. Nos fundos sublitorais inconsolidados de baías, comunidades da macrofauna bentônica se
desenvolvem variando conforme a proximidade de áreas de drenagem continental e da plataforma rasa
adjacente, exercendo influência e sendo influenciada pelos padrões de composição e disposição do
sedimento.
Tal constatação foi averiguada por SNELGROVE & BUTMAN (1994) que corroborou a estreita
relação dessas comunidades com a constituição do sedimento, alegando a variação de acordo com os
processos hidrodinâmicos prevalecentes. A baixa mobilidade desses organismos os torna importantes
indicadores das variações ambientais que ocorrem ao longo de um estuário, fato esse que fica
evidenciado por estudos que indicam modificações na composição, na densidade e nos padrões de
variação espacial e temporal dessas comunidades.
Fatores biológicos como competição e predação também desempenham um importante papel na
estruturação das comunidades macrobentônicas em uma determinada área (GRAY, 1981). Vale
ressaltar, no entanto, que estes fatores não dependem de escalas espaciais e até mesmo podem ter sua
atuação confundida com os fatores escalares na geração dos padrões de distribuição (PAIVA, 1996).

1.2. OBJETIVOS

Monitorar a macrofauna bentônica na área de implantação e entorno do Terminal de Granéis
de Santa Catarina - TGSC, além de propor soluções para mitigar impactos advindos de tal
obra.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar a estrutura espaço-temporal da comunidade macrobêntonica, analisando a
variação de descritores ecológicos como abundância total, riqueza específica e diversidade;
Identificar padrões na estrutura espaço-temporal faunística, correlacionando-os com variáveis
abióticas (características granulométricas, químicas e biogênicas do sedimento), através de
técnicas analíticas específicas;
Identificar espécies bioindicadoras de qualidade ambiental;
Avaliar possíveis alterações desta comunidade nas áreas adjacentes ao empreendimento;
Mitigar eventuais alterações.
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1.3. INDICADORES

Lista dos organismos amostrados nas áreas diretamente afetada, de influência direta e indireta
do Terminal Portuário TGSC;
Abundância total e relativa das espécies coletadas;
Índices de riqueza específica e diversidade da macrofauna bentônica.

1.4. OBJETO

Comunidades de macroinvertebrados bentônicos na área do empreendimento e adjacências.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Para se desenvolver qualquer tipo de acompanhamento ou monitoramento de certa área é necessário se
ter um conhecimento mínimo sobre quais organismos ocorrem no local, e sobre quantas espécies
podem ser encontradas nele. No entanto, devido à alta diversidade de organismos que podem ser
encontrados em ambientes como um estuário, é praticamente impossível determinar a sua riqueza
total. A opção mais factível para casos como esse é realizar o levantamento de alguns grupos
taxonômicos e algumas características do local, na tentativa de construir uma visão geral sobre toda a
biota (SANTOS, 2004).
A macrofauna bentônica, como é comumente denominada, pode ser classificada operacionalmente
como um grupo de organismos que varia de alguns centímetros até poucos milímetros, sendo 0,05 mm
a medida mínima estabelecida em relação a espessura da malha por onde os organismos são
submetidos a passagem. Pode-se examinar a estrutura dessas comunidades concentrando-se em dois
aspectos importantes da sua organização: o número de espécies e as respectivas abundâncias relativas
(GILLER, 1984).
Estas medidas podem ser incorporadas em índices biológicos tais como riqueza e diversidade, na
tentativa de resumir as informações e facilitar a compreensão dos dados. A análise dessas estruturas,
com base em seus atributos, tem sido uma ferramenta muito útil na elaboração de estudos ecológicos
ou diagnósticos ambientais (WARWICK 1986; CANFIELD et al. 1994, CLARKE & WARWICK,
1994), refletindo diretamente a qualidade da região, além de permitir avaliar e estimar a velocidade de
recuperação de ambientes estuarinos.
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1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área a ser monitorada abrange a área diretamente afetada (ADA), que fica compreendida no local de
construção dos piers de atracação do empreendimento e, também, da área de influência direta (AID),
que abrange um raio de 1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do
empreendimento.
A distância radial foi baseada em dados de granulometria, correntometria e estimativa da velocidade
de decantação das partículas de sedimento em suspensão (Lei de Stokes). Alguns pontos para a
macrofauna ainda serão amostrados na área de influência indireta (AII), dentro da Baía da Babitonga,
em uma área controle, com o intuito de identificar padrões naturais na variação da comunidade
bentônica da região.
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
As metodologias a serem empregadas neste monitoramento são as convencionalmente utilizadas, a
saber:
Em cada campanha serão amostrados 10 (dez) pontos, sendo que em cada ponto, ou unidade
amostral, serão tomadas três réplicas para dados biológicos e uma para análise granulométrica
e química do sedimento (Figura 1).
Todas as estações amostrais foram georreferenciados através do sistema de posicionamento
global (GPS), tendo em vista que todas as campanhas referentes a esse monitoramento
deverão ser realizadas nos mesmos pontos (Tabela 1).
O Mapa de Localização das áreas de interesse para monitoramento da Biota Bentônica pode ser
observado na sequência.
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Tabela 1: Coordenadas UTM dos pontos de monitoramento de bentos.
PONTOS X
Y
DESCRIÇÃO
P1

736364,0

7096651,1

Cerca de 60m da linha de costa, defronte à área do empreendimento.

P2

736306,4

7096783,3

P3

736222,8

7096971,2

P4

736673,5

7096685,3

Aproximadamente 100m da linha de costa, defronte à praia do Inglês.

P5

736578,3

7096898,1

Defronte à praia do Inglês, a uma distância de 320m da linha de costa.

P6

736472,4

7097135,4

P7

737393,6

7099325,2

P8

741235,2

7102102,8

P9

745704,8

7105543,0

PC

734833,0

7099064,4

Dentro do canal de aproximação na área abrigada de atracação do píer
do TGSC, a uma distância de 180m da linha de costa.
Dentro do canal de aproximação na área exposta de atracação do píer
do TGSC, a uma distância de 370m da linha de costa.

Na margem do canal de aproximação da área exposta de atracação do
píer, a 500m da linha de costa.
Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, na porção central da
Babitonga.
Numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, a cerca de 500m do
Farol do Pontal em Itapoá.
Fora da baía, numa faixa de 100m do canal de acesso aos portos, a
aproximadamente 2km do Forte Marechal Luz em São Francisco.
Aproximadamente 750m da margem norte da Babitonga, nos arredores
da Ilha do Alvarenga.

Datum WGS84.

Figura 1: Transecto e localização dos pontos amostrais na Baía da Babitonga.
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1.5.1.2. MÉTODOS

As amostras para fauna serão coletadas através de um pegador de fundo tipo Van Veen, e sofrerão,
ainda no local, um processo de pré-lavagem com auxílio de sacos confeccionados com malha de
0,5mm. Em seguida as amostras serão acondicionadas em sacos de polietileno previamente
identificados e etiquetados com a nomenclatura adequada ao ponto de amostragem. Será adicionado a
estes sacos formaldeído neutralizado com bórax a 4 %, a fim de fixar os organismos ainda in situ.
As amostras de granulometria e de química do sedimento serão coletas com o mesmo pegador de
fundo, sendo retiradas do amostrador com o auxílio de uma colher de sopa.
As amostras da macrofauna e do sedimento para granulometria serão acondicionadas separadamente,
em tonéis adequados para o transporte, enquanto as amostras para química serão depositadas em caixa
térmica com gelo, no intuito de preservar as características originais do ambiente até as análises
laboratoriais.

Análise Granulométrica
As amostras de sedimento serão analisadas quanto à grânulos e areias, com a passagem de cerca de
50g de sedimento por um jogo de 12 peneiras de malhas variadas. Procedimentos de pipetagem serão
empregados para a determinação dos teores de silte e argila. A determinação de matéria orgânica será
estimada com 5 a 6 gramas de sedimento após queima da amostra a 550oC por 1 hora, enquanto para a
análise do carbonato de cálcio, serão acidificados 10 a 11 gramas da amostra com HCL a 10%
(SUGUIO, 1973).

Análise Química do Sedimento
Para a parte química será adotada a metodologia de oxidação descrita por STRICKLAND &
PARSONS (1972) para as análises de carbono orgânico total e a de GRASSHOFF et al. (1983) para o
determinação do nitrogênio e do fósforo totais por meio da oxidação com persulfato e medição
colorimétrica.

Análise da Macrofauna Bentônica
Para a macrofauna bentônica, o primeiro passo será a lavagem das amostras em jogos de peneira de
1,0mm e 0,5mm. Após esse processo a fauna retida nas malhas será transferida para potes plásticos
sendo conservada com álcool 70% acrescido do corante Rosa de Bengala. As amostras passarão pelo
procedimento de triagem em microscópio estereoscópico, e na seqüência, os organismos serão
quantificados e identificados, com o auxílio de referências específicas, até o menor nível taxonômico
possível. Uma pequena parte do material coletado deve ser tombada em coleção científica, formando
um acervo testemunho da área amostrada, ficando à disposição de todos os pesquisadores ou órgãos
ambientais que manifestarem o desejo de analisar o material.
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Manipulação dos Dados
Para este estudo, inicialmente todos os dados biológicos e abióticos serão planilhados e, em seguida,
encaminhados para softwares específicos para as devidas análises.
Os dados de granulometria serão computados e irão gerar todas as estatísticas do sedimento (tamanho
médio do grão, grau de seleção, assimetria, curtose, percentagens de cascalho, areia, silte e argila). As
características químicas (C, N e P) e biogênicas (CaCO3 e M.O.) do sedimento serão computadas e
irão ser representadas graficamente. Será empregada análise de componentes principais (PCA) para
investigar a distribuição e ordenação das características do sedimento em relação aos pontos de coleta.
Todas as análises mencionadas serão realizadas no programa estatístico específico.
As diferenças na estrutura e na dinâmica da macrofauna serão analisadas em termos de abundância
total e relativa, total de espécies, índice de riqueza específica de Margalef (d) e de diversidade de
Shannon-Wiener (H´).
A análise multivariada será realizada do índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE &
WARWICK, 1994). Em seguida será realizada uma analise de agrupamento paramétrica (CLUSTER)
e uma Análise de Escalonamento Multidimensional não Métrico (Non-Metric Multidimensional
Scaling Ordination - n-MDS) para ordenar os agrupamentos das taxa e os respectivos valores de
estresse.
Com base nos resultados e utilizando os dados de abundância absoluta será realizada uma análise de
similaridade de percentagens para determinar quais são as espécies mais importantes para a
dissimilaridade Bray-Curtis observada entre os grupos. Esta Analise calcula a média da
dissimilaridade entre os grupos e a contribuição percentual de cada espécie para a dissimilaridade
entre os grupos. Todas as análises mencionadas serão realizadas no programa estatístico específico
(HAMMER et al., 2001).
Para integrar e correlacionar às matrizes de variáveis ambientais e de fauna será aplicado às análises
de correspondência canônica (CCA), apresentando quais fatores abióticos influenciarão mais
fortemente a variabilidade da estrutura faunística. A análise mencionada será realizada no programa
estatístico específico.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;
Monitoramento de Quelônios;
Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Comunicação Social.
OAP® – Consultores Associados
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

É importante atender a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente qualificados, pertencentes a
instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas.
Portaria nº 113/97, que obrigada ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que
se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e
comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais,
produtos e subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Atendimento à Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo
da fauna silvestre - levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de
influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impacto à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão elaborados relatórios trimestrais e relatórios anuais consolidados quanto à dinâmica da
comunidade de macroinvertebrados bentônicos. Uma lista de espécies tombadas para coleção
faunística será elaborada.
Caso seja necessário, ações de mitigação serão previstas para remediar possíveis impactos advindos do
empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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1. MONITORAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO

O Programa de Monitoramento da Água de Lastro a obtenção da Licença de Instalação do
empreendimento junto do IBAMA. O programa proposto visa atender a LAP nº 364/2010.

1.1. JUSTIFICATIVA

A introdução de espécies aquáticas por meio da água do lastro dos navios foi identificada como uma
das quatro maiores ameaças aos oceanos do mundo. As outras três ameaças são: fontes terrestres de
poluição marinha, exploração excessiva dos recursos biológicos do mar e alteração/destruição física
do habitat marinho.
Ao contrário de outras formas de poluição marinha, em que ações mitigadoras podem ser tomadas e o
meio ambiente pode eventualmente se recuperar, a introdução de espécies marinhas é, na maioria dos
casos, irreversível.
O transporte marítimo movimenta mais de 80% das mercadorias do mundo e transfere
internacionalmente 3 a 5 bilhões de toneladas de água de lastro a cada ano, o mesmo acontece
domesticamente, dentro dos países e regiões.
A água de lastro, utilizada em navios de carga como contra-peso para que as embarcações mantenham
a estabilidade e a integridade estrutural, é transportada de um país ao outro, e pode disseminar espécies
“alienígenas” potencialmente perigosas e daninhas.
Áreas portuárias geralmente apresentam espécies introduzidas trazidas de outras regiões do mundo por
meio de embarcações. Estas espécies podem se extinguir localmente, porém em condições favoráveis
podem tornar-se invasoras e ocasionar impactos ecológicos e econômicos na região de introdução. O
conhecimento precoce dos mecanismos de introdução, das barreiras naturais à invasão e da dinâmica
das espécies introduzidas pode fornecer informações importantes para a prevenção de bioinvasões.
Recentemente foi descoberto por pesquisadores do Instituto Vidamar que no mínimo uma espécie de
peixe exótico já é encontrada habitando a Baía da Babitonga, o Omobranchus punctatus, tendo sido
introduzido através de navios (água de lastro ou incrustações).
No entanto, para os organismos bioincrustantes “alienígenas” não existem estudos específicos
referente a ocorrência destes na Baía da Babitonga.
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Diante deste contexto vê-se a necessidade de realizar levantamento das espécies bioincrustantes na
área diretamente afetada e seu entorno e posterior monitoramento das mesmas, com a finalidade de
verificar se a atividade portuária está contribuindo para o recrutamento de espécies bioincrustantes
alienígenas, visando mitigar futuros efeitos negativos no local de introdução. Outra medida a ser
adotada é a coleta de água de lastro dos navios que atracam no porto TGSC, para verificar o grau de
salinidade existente na água de lastro.

1.2. OBJETIVO

O presente monitoramento tem como objetivo a identificação das espécies introduzidas através de
água de lastro, assim como verificar o grau de salinidade ocorrente na água de lastro.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar e identificar as possíveis espécies exóticas introduzidas;
Avaliar a capacidade de recrutamento em substrato;
Identificar a longevidade e abundância das espécies após o estabelecimento no substrato;
Verificar se está ocorrendo troca de água de lastro nos navios que atracam no porto através do
grau de salinidade da água de lastro.

1.3. INDICADORES

Número de espécies exóticas identificadas;
Identificação do número de troca de água de lastro em águas abrigadas ou em mar aberto
através de amostragem e análise da salinidade da água dos porões dos navios.

1.4. OBJETO

Espécies incrustantes exóticas introduzidas pelo despejo de água de lastro.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

O monitoramento será realizado na Área Diretamente Afetada – ADA e Área de Influência Direta –
AID do empreendimento, localizado na Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, litoral norte do
estado do de Santa Catarina.
A amostragem deverá ser iniciada 6 antes da operação do Terminal Portuário, através da fixação de
placas de granito não polido junto ao píer de atracação dos navios. Caso a estrutura do píer ainda não
tenha sido construída, as unidades de coletas deverão ser fixadas a um sistema de flutuantes ancorados
na área do futuro píer.
A malha amostral contará com oito (8) pontos, sendo que destes seis (6) serão distribuídos ao longo do
píer, um (1) em um ponto do costão rochoso mais próximo ao empreendimento e um (1) no costão da
ilha do Alvarenga, conforme pode ser observado na Tabela 1 e na Figura 1, em anexo no presente
trabalho.
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Tabela 1: Ponto de coleta de informações da água de lastro.
PONTOS

X

Y

1

736274,20

7096844,74

2

736175,92

7096796,08

3

736455,19

7096658,46

4

736427,32

7096770,64

5
6

736398,43
736353,87

7096882,78
7096944,53

C1

736285,19

7096606,85

C2

734466,88

7098142,46

DESCRIÇÃO
Na extremidade sul do píer de empreendimento, próximo ao
dolphin de amarração.
Na porção central do píer, no lado oposto ao de atracação dos
navios.
Próximo cerca de 30m da linha de costa, no início do píer do
empreendimento.
Na porção central da ponte de acesso ao píer de atração,
próximo ao ponto de lançamento de efluentes para a fase de
operação.
No entroncamento da ponte de acesso com o píer de atracação.
Na porção central das esteiras da face externa do píer.
Costão rochoso localizado na linha de costa defronte a
comunidade Bela Vista.
Na ilha do Alvarenga, cerca de 500m da margem norte da baía
em frente a Vila da Glória.

Datum WGS84.

Figura 1: Transecto e localização dos pontos amostrais na Baía da Babitonga.
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1.5.1.2. METODOLOGIAS ADOTADAS

Para o monitoramento da água de lastro serão utilizadas análises da salinidade da água proveniente dos
navios e amostradores dispersos ao longo do píer, sendo estas descritas a seguir:

Metodologia 1 (Análise da Salinidade)

Uma das principais técnicas adotada é a analise da salinidade da água contida dentro dos tanques dos
navios, indicando se água foi captada próxima ou longe da costa. Este parâmetro sugere que se a água
for captada próxima a costa sua salinidade deve ser mais baixa, pois recebe uma grande influência de
água doce oriunda das cidades. Já no alto mar a salinidade da água é maior e muitas espécies invasoras
não conseguem sobreviver nestas condições (salinidades acima de 35 g/L sugerem que a troca da água
de lastro foi efetuada em áreas afastadas da costa).
Para este monitoramento será realizada amostra e análise da água de lastro de seis navios por
trimestre. As amostras serão realizadas de forma aleatórias, sendo coletadas com garrafa de van Dorn
e no momento da amostragem a salinidade será determinada por meio de um refratômetro.

Metodologia 2 (Fixação de Placas de Granito)

a) Amostragem

Para a amostragem deverão ser utilizadas 6 unidades de coleta. Cada unidade constitui-se de uma
corda, um tijolo de 6 furos e duas placas de granito fixadas com abraçadeiras (Figura 2). Todas as
unidades de coleta deverão ser instaladas a 1 metro de profundidade.
A metodologia adotada é baseada na análise de recrutamento de larvas e acompanhamento do processo
de estabelecimento da comunidade incrustante através da instalação de placas de granito não polido,
fixadas em 6 pontos localizados no píer do Terminal Portuário, para acompanhamento mensal, durante
o período de 4 anos, contando com o período de seis meses antes do início da operação do porto.
Para obtenção dos dados de recrutamento deverá ser utilizado um conjunto amostral de 3 unidades de
coleta, sendo retiradas de três em três meses e substituídas por placas limpas, no decorrer do
monitoramento. Já as outras 3 unidades amostrais para a obtenção dos dados de abundância e
longevidade das espécies após o seu estabelecimento no substrato deverão ser retiradas mensalmente,
fotografadas e recolocadas no mesmo local.
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As unidades amostrais retiradas deverão ser conduzidas em sacos plásticos dentro de isopor com gelo
para análise de cobertura e estudos da taxonomia dos grupos biológicos encontrados. A cobertura das
placas será estimada mensalmente com o auxílio de quadrado, medindo 10 x10 cm, subdividido em
100 quadrículas de 1x1 cm (Figura 3). A leitura de dados ocorrerá através de analise de contato dos
organismos incrustantes nas intersecções dos subquadrados da placa de leitura. A contagem dos
indivíduos incrustantes será realizada com ajuda de um estereomicroscópio.
Nos pontos amostrais localizados no costão próximo ao pier e ilha do Alvarenga serão realizadas
mensalmente raspagens manuais de uma área de 50 x 50 cm, utilizando estes como ponto controle. As
raspagens deverão ser realizadas na região do mesolitoral, utilizando espátula de metal. Durante o
período de monitoramento deverão ser realizadas observações a cerca do recrutamento mensal e da
dinâmica dos processos sucessórios, avaliando a freqüência de ocorrência, a abundância relativa e a
variação quantitativa das espécies e grupos que ali se estabeleceram.

Figura 2: Esquema da unidade
de coleta.

Figura 3: Exemplo de placa para o auxílio da contagem dos
incrustantes.

1.5.1.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Para a metodologia tipo fixação de placas de granito não polida, serão realizadas as seguintes análises
estatísticas:
Freqüência de ocorrência: Para medí-la, deverão ser contadas todas as espécies, o número
de placas em que estiveram presentes dentro dos meses de ocorrência da espécie. Assim
deverá ser estimada a porcentagem de placas com presença de cada espécie em relação ao
número total de placas dentro dos meses de ocorrência.
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Abundância relativa: A abundância relativa refere-se ao número de indivíduos de uma
determinada espécie existentes numa dada área num dado período de tempo, calculado em
relação ao número total de indivíduos de todas as espécies existentes nessa área.
Para mensurar a abundância relativa utilizou-se a fórmula Ar = A x 100 / n, onde: A corresponde ao
número de indivíduos de cada espécie identificada e n refere-se ao número total de espécies
identificadas.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Monitoramento da Biota Planctônica;
Monitoramento da Biota Bentônica;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

No Brasil, o gerenciamento da água de lastro é tratado pela NORMAM-20/2005 da Diretoria de Portos
e Costas, pela Resolução ANVISA-RDC nº 72/2009 e na Lei nº 9.966/2000. De acordo com a
legislação nacional, além de possuírem o Plano de Gerenciamento da Água de Lastro e de realizarem a
troca oceânica caso haja intenção de deslastrar, os navios devem fornecer à Autoridade Marítima e à
ANVISA o Formulário sobre Água de Lastro apresentado na Figura 4, devidamente preenchido.
Resolução ANTAQ nº 1020/2008, altera o regulamento das Unidades Administrativas Regionais da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários Aprovado pela Resolução nº 635 - ANTAQ, de 20 de
setembro de 2006, e dá outra providência.
Resolução ANTAQ nº 1021/2008, altera o Regimento Interno da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, aprovado pela Resolução nº 646 - ANTAQ, de 06 de outubro de 2006, e dá
outra providência.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento necessita de investigações periódicas para verificar se está havendo
incremento de espécies incrustantes exóticas durante a operação do porto, assim como averiguar se os
navios aportados realizaram de forma correta a troca de água de lastro.
A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação dos organismos incrustantes e grau de salinidade da água de lastro serão apresentados junto
ao IBAMA através de relatórios. Serão produzidos relatórios técnicos trimestrais e anuais.
Ao final dos 4 anos deverá ser elaborado um relatório final compreendendo os quatro (4) anos de
monitoramento. Serão também entregues, ao final das atividades, um banco de dados, documentação
fotográfica e imagem georreferenciada com todas as informações obtidas ao longo do monitoramento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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Figura 4: Formulário para informações relativas á água utilizada como lastro.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CETÁCEOS

1.1. JUSTIFICATIVA

A Baía da Babitonga abriga duas espécies de cetáceos de extrema importância para o equilíbrio e a
sanidade ambiental daquele estuário: Sotalia guianensis (boto-cinza) e Pontoporia blainvillei
(toninha). Por serem predadores de topo de cadeia trófica, esses animais respondem aos desequilíbrios
encontrados desde o menor nível trófico (plâncton), podendo acumular e potencializar todos os efeitos
da degradação ambiental.
Muitos poluentes têm efeito de biomagnificação, ou seja, vão se acumulando ao longo dos níveis
tróficos; desta forma, os predadores de topo poderão sofrer as maiores conseqüências de determinado
impacto.
Outros impactos causados pelo tráfego das embarcações também podem ser observados através desses
cetáceos. Logo, o monitoramento do comportamento e distribuição desses indivíduos também é um
excelente método para se conhecer os efeitos que qualquer ação trófica exerce sobre o ambiente em
questão.
Devido à extrema complexidade ecológica da mastofauna aquática e sua forte dependência da
integridade do ecossistema como um todo, é imprescindível um monitoramento intensivo do
comportamento e da saúde das suas populações, de modo a avaliar o nível do impacto causado pelas
interferências ambientais decorrentes da instalação e operação deste empreendimento portuário.
Visto que as espécies de mamíferos marinhos ocorrentes utilizam praticamente todas as áreas da baía
para suas atividades gerais, elas estão, conseqüentemente, suscetíveis às interferências humanas
causadas pelo aumento do tráfego de embarcações.
Esta interferência pode ser exemplificada de várias maneiras, desde uma simples mudança de direção
dos golfinhos ocasionada pela aproximação de uma embarcação ou inclusive pela alteração sonora
produzida pela mesma, algum derrame de qualquer tipo (tóxico ou não) proveniente destas
embarcações e até mesmo o abalroamento de animais.
Em aspectos gerais e também relacionados à degradação ambiental AZEVEDO (2004) considerou
igualmente imprescindível o monitoramento da população de Sotalia fluviatilis, inclusive por sua
posição trófica, na Baía de Guanabara, RJ.
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1.2. OBJETIVOS

Monitoramento das populações de cetáceos (Sotalia guianensis e Pontoporia blainvilei).

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Foto-identificação e/ou vídeo-identificação dos indivíduos residentes;
Estimar a abundancia sazonal e anual das populações residentes;
Verificar a estrutura populacional e o status de conservação das espécies.

1.3. INDICADORES

Número de registro de encontros e acidentes com cetáceos;
Catálogo tridimensional das marcas dos indivíduos das populações.

1.4. OBJETO

Populações de cetáceos de Sotalia guianensis e Pontoporia blainvilei.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O monitoramento deverá iniciar seis meses antes do início das atividades de implantação do Terminal
TGSC e deverá ter periodicidade mensal.
Os primeiros meses de atividades irão compor um período dos mais importantes no monitoramento
dos cetáceos, pois, provavelmente, será aquele onde poderão ser observados os maiores impactos
sobre as populações. Isso por que nesta etapa haverá intensas movimentações devido às ações de
instalação dos terminais e, posteriormente pelo incremento da navegação.
Cada uma das etapas mensais de monitoramento na Baía da Babitonga deverá durar sete dias, a contar
do início das atividades e, conseqüentemente, do aumento do fluxo de embarcações no canal.
Para melhor acompanhamento da interferência deste tráfego sobre o comportamento da fauna de
mamíferos, o monitoramento no período diurno deverá reunir informações suficientes para determinar
as conseqüências deste aumento no tráfego de embarcações. Salienta-se que o período total de
monitoramento deverá ter a duração de 4 anos (Tabela 1).

Tabela 1: Plano de monitoramento de mamíferos aquáticos.

MONITORAMENTO

DURAÇÃO

FREQUÊNCIA

NO DE DIAS

Cetáceos da Baía da
Babitonga

4 anos

Mensal

7 dias/mês

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).
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1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área alvo será a rota de navegação das embarcações de carga, isto é, o canal definido pelas bóias de
sinalização e bacia de evolução. Caso haja necessidade de compreender melhor a alteração de
comportamento de determinado grupo de golfinhos, outras áreas poderão ser monitoradas.
As áreas podem ser observadas no Mapa de Localização das Áreas de Interesse para
Monitoramento de Cetáceos.
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1.5.2. MÉTODOS

O monitoramento deverá ser realizado através das metodologias atualmente vigentes e de ampla
utilização pelos grupos especialistas em pequenos cetáceos, visto que neste plano de monitoramento
são designadas duas espécies-alvo (Tabela 2).

Tabela 2: Espécies de mamíferos aquáticos bioindicadoras da
qualidade ambiental na Baía da Babitonga.

ESPÉCIE

NOME COMUM

Sotalia guianensis
Pontoporia blainvillei

Boto-cinza
Toninha

1.5.2.1. Detalhamento do Monitoramento de Cetáceos

Os cetáceos apresentam dificuldades específicas para seu estudo devido aos hábitos exclusivamente
aquáticos, ao grande porte e alto estresse diante da manipulação humana. Desse modo, a metodologia
a ser utilizada deverá ser basicamente indireta.
A união de diversas metodologias de coleta de dados produz os melhores resultados acerca da situação
de uma determinada população, unindo informações de auto-ecologia (indivíduos) com informações
populacionais.
As espécies-alvo Sotalia guianensis e Pontoporia blainvillei são consideradas espécies residentes
devido à fidelidade de uso deste habitat (AZEVEDO et al., 2004, 2007). Desta forma, foram
determinadas seis metodologias para o monitoramento destas espécies e avaliação do status de
conservação e impacto do empreendimento sobre elas.
O monitoramento deve ser embarcado, utilizando-se embarcação de pequeno porte, dentro da área já
descrita (canal). Serão efetuados deslocamentos em zigue-zague para procura dos cetáceos e, quando
houver trânsito de embarcações de carga, o acompanhamento destas para verificar o comportamento
durante esta movimentação.
Os embarques serão realizados apenas com condições climáticas adequadas (Beaufort menor ou igual
a 2), sem chuvas fortes que impeçam a utilização de equipamentos de registro de imagens, com um
esforço amostral mínimo de 8h/dia, exceto nos casos de acompanhamento de cargueiros no interior do
canal, que irão abranger períodos crepusculares e diurnos, visando a observação da espécie desde o
seu horário de entrada na área do polígono das bóias, podendo se estender até a saída do grupo-alvo
deste espaço.
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Com a avistagem de um grupo, a embarcação deverá ser conduzida paralelamente aos animais,
visando à obtenção dos dados através das diferentes metodologias designadas.
Para cada grupo avistado serão registrados dados como tamanho de grupo, composição (número de
filhotes, juvenis e adultos), geometria espacial (SHANE, 1990 apud AZEVEDO et al., 2005),
comportamento de superfície (AZEVEDO et al., 2005), posição geográfica e profundidade.
A coleta de dados a respeito da composição de grupo tem como objetivo permitir que os mesmos
dados coletados para estimativa de abundância sejam utilizados para estudos de intervalo de
nascimento, estimativas de sobrevivência e mortalidade e taxas reprodutivas.

1.5.2.2. Foto-Identificação e/ou Vídeo-Identificação

Identificação individual dos animais através de suas marcas naturais ou adquiridas, visando à
aquisição de dados de abundância, dinâmica populacional, comportamento intra-específico,
fecundidade e desenvolvimento ontogenético da espécie.
A cada encontro com um animal ou grupo, a embarcação deve ser mantida a uma distância máxima de
15 m do alvo, visando a foto-identificação e/ou a vídeo-identificação em paralelo, permitindo a
identificação exata das marcas naturais no animal, principalmente àquelas localizadas na nadadeira
dorsal.
A foto-identificação deve seguir a metodologia descrita por WÜRSIG & WÜRSIG (1977). Para isso,
deve ser utilizada, preferencialmente, uma máquina digital com disparo rápido, como a linha Nikon
(D40, D70, D100, D200), com lente fixa mínima de 300 mm ou zoom mínimo de 70-300 mm. Os
animais de cada grupo devem ser fotografados até que se assuma ter obtido pelo menos uma fotografia
de boa qualidade de cada indivíduo do grupo.
Considerando-se a duração do estudo, devem ser utilizadas apenas marcas permanentes ao longo de vários
anos, enquadradas nas categorias três e quatro de LOCKYER & MORRIS (1990), isto é, cicatrizes
profundas e grandes cicatrizes, com perda significativa de tecido. Marcas de curta duração podem ser
utilizadas apenas no mesmo período de monitoramento, sendo desconsideradas para análises futuras.
A foto-identificação de indivíduos com marcas naturais possibilita a aplicação de modelos de
marcação-recaptura para estimar o tamanho de populações, com a vantagem de que os animais não
precisam ser realmente capturados. Somente as melhores fotografias de cada indivíduo deverão ser
selecionadas para verificar a existência de marcas distintas.
Os critérios básicos para a escolha das fotografias devem ser a nitidez (foco, contraste e distância), o
ângulo com relação ao animal, a ausência de brilho ou espuma e a quantidade de superfície dorsal
exposta. No caso das duas metodologias serem realizadas (foto e vídeo), as imagens fotográficas
obtidas deverão ser analisadas em conjunto com as filmagens, de maneira a possibilitar a elaboração
de um catálogo tridimensional das marcas naturais dos indivíduos das duas populações.
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Segundo o modelo de marcação-recaptura por foto-identificação, um indivíduo será considerado
capturado quando tiver sido registrado através de uma fotografia de boa qualidade em uma
determinada ocasião amostral, independente da presença de marcas. Quando ele apresentar marcas,
corresponderá a uma marcação (ou foto-identificação), e se ele já tiver sido fotografado anteriormente
em outra ocasião, terá sido uma recaptura (ou reavistagem).
Os modelos de marcação-recaptura estão divididos em dois tipos: modelos para populações fechadas e
modelos para populações abertas. Uma população é considerada fechada quando o seu tamanho não é
alterado ao longo do tempo de investigação, ou seja, recrutamento (nascimento e imigrações) e perdas
(mortalidade e emigração) não ocorrem. Já em populações abertas, um ou mais desses processos
ocorrem. Modelos para populações abertas permitem, além de estimar abundância, estimar outros
parâmetros, como, por exemplo, taxas de recrutamento (nascimento), sobrevivência e mortalidade.
Mas para se obter uma estimativa de abundância confiável, deverá se considerar esta população como
uma população fechada. Para isso, deve-se maximizar o esforço de coleta de dados em um curto
espaço de tempo, evitando a violação dos pressupostos para populações fechadas.
As estimativas sazonais e anuais deverão ser comparadas a fim de avaliar se existem alterações
significativas no tamanho da população ao longo do tempo.

1.5.2.3. Estudo Bio-Acústico

Dentre as técnicas da pesquisa de bio-acústica de golfinhos, a extração dos assobios é uma ferramenta
que vêm se mostrando extremamente adequada ao entendimento de comportamento e organização
social dos grupos. O assobio, um som de freqüência modulada de banda estreita (BAZÚA-DURÁN E
AU, 2002; LAMMERS et al., 2003), é extremamente comum entre a maioria das espécies de
odontocetos (STEINER, 1981; JANIK E SLATER, 1998; JANIK, 1999) e apresenta uma importante
função na comunicação nos delfinídeos (TYACK, 1998 apud THOMSEN et al., 2001). Em animais de
vida livre, a transmissão dos conhecimentos adquiridos pelo grupo, como locais e técnicas de
forrageamento, é de extrema importância para a sobrevivência e manutenção da estrutura social.
A análise dos parâmetros acústicos como um todo, tem sido usada tanto para a caracterização de
espécies quanto para comparações entre grupos e populações (WANG et al., 1995a,b; RENDELL et
al., 1999; BAZÚA-DURAN E AU, 2004).
Assobios são considerados sinais usados para regular a organização do grupo, oferecendo informações
acerca da identidade e contexto (JANIK & SLATER, 1998). O aumento do tamanho do grupo parece
aumentar o uso de assobios (COOK et al., 2004). Golfinhos parecem produzir e compartilhar um
grande número de tipos de assobios que juntos compreendem o repertório de assobios de uma dada
espécie e/ou população (McCowan & REISS, 1995b; JANIK & SLATER, 1998).
De modo geral, altas freqüências, maiores durações e mais inflexões foram relacionadas com áreas que
apresentaram relativamente mais ruídos ambientais (WANG et al., 1995a), motivo pelo qual WANG
et al. (1995b) sugerem a existência de um nicho acústico específico em relação ao ambiente.
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DALHEIM et al. (1984) apud McCOWAN et al. (1998), mediram vários aspectos de ruído ambiental
e vocalizações de T. truncatus na laguna Baixa Califórnia, e registrou que vocalizações de golfinhos
geralmente ocorrem em freqüências acima ou abaixo dos ruídos biológicos. Já SCARPACI et al.
(2000), relacionaram o aumento na emissão com a presença de embarcações, sugerindo que o
comportamento dos animais e a coesão do grupo podem ser afetados, e sugerem que o monitoramento
vocal do comportamento dos animais pode ser utilizado no monitoramento de impactos das atividades
humanas em populações de golfinhos.
Embora o conhecimento das características dos assobios seja uma ferramenta auxiliar para estudos de
comportamento e ecologia de cetáceos apenas algumas espécies têm sido estudadas neste aspecto
(MATTHEWS et al., 1999), sendo que as descrições qualitativa e quantitativa dos assobios são ainda
escassas (RENDELL et al., 1999). Comparações intraespecíficas têm mostrado que as variações dos
assobios parecem refletir a relação social, estrutura populacional, heterogeneidade ambiental e estado
comportamental dos animais (STEINER, 1981; WANG et al., 1995a,b; RENDELL et al., 1999).
O fato de espécies viverem em diferentes habitats pode exercer uma considerável influência na
evolução da comunicação sonora. Uma causa potencial da variação é a adaptação vocal ao ruído
ambiental, onde os animais parecem alterar parâmetros como freqüência, duração e modulação para se
adaptar aos níveis de ruído ambiental (WANG et al., 1995a; MATTHEWS et al., 1999).

1.5.2.4. Método de Registro das Vocalizações

Os registros acústicos serão realizados através de um Hidrofone C54XR com cabo de 30m (Cetacean
Research Technology), imerso a uma profundidade mínima de 5m, e conectado a um Hard-Disc
Recorder (Edirol R-4 40GB) ou similar, que possui uma taxa de amostragem de 96 kHz. O esforço de
gravação dos animais obedecerá ao seguinte procedimento:
A partir da confirmação dos indivíduos dentro do âmbito acústico, será realizada a aquisição das
emissões do animal e/ou grupo por, no mínimo, 2h, ou durante o tempo em que a condição se mantiver
constante. Simultaneamente às gravações acústicas, serão obtidos dados sobre posição geográfica,
características do ambiente (profundidade local, estado do mar e maré, velocidade e direção do vento,
temperatura e visibilidade da água e velocidade da corrente superficial), identificação individual e
dados de comportamento (tamanho de grupo, presença de filhotes, atividades).
Será usada a técnica do grupo focal, seguindo-se os comportamentos de superfície dos animais, que
serão classificados nas seguintes categorias comportamentais: deslocamento, alimentação,
socialização, descanso (SHANE, 1990) e desconhecida.
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1.5.2.5. Comportamento de Grupo

Variações nas características de agrupamento, deslocamento e uso de habitat na Baía da Babitonga ao
longo das etapas de instalação e operação do empreendimento podem denunciar a ocorrência e o nível
dos impactos desta e de outras atividades locais na população de golfinhos. Os parâmetros analisados
serão: a composição de grupo, a geometria espacial e o comportamento de superfície.
A composição de grupo deve ser definida pela observação visual do tamanho corporal dos animais de
um grupo, classificando-os como adultos, juvenis ou filhotes. Para definição destas classes etárias,
consideram-se filhotes os animais com dois terços ou menos do comprimento de outro maior,
acompanhando constantemente o primeiro.
A geometria espacial é representada por quatro geometrias bi-dimensionais, definidas pela distância
entre os animais do grupo (SHANE, 1990 apud AZEVEDO et al., 2005, modificado): “unidos” (tight)
quando os animais estiverem a menos de um corpo de distância um do outro; “próximos” (loose)
quando os animais estiverem em distâncias maiores que a de um corpo e menores que a de cinco
corpos; “separados” (widely) quando os animais se encontrarem separados por distâncias maiores que
a de cinco corpos e “mistos” (mixed) quando os indivíduos estiverem dispersos em mais de uma
categoria diferente.
O comportamento de superfície é definido pela atividade principal apresentada pelo grupo focal e é
classificado em cinco categorias: deslocamento, alimentação, socialização, descanso e desconhecida.

1.5.2.6. Análise Genética

A partir da coleta de pele dos indivíduos (biópsia), é possível verificar a estrutura populacional e o
status de conservação desta com a utilização de diferentes marcadores moleculares.
Amostras de pele e gordura deverão ser coletadas com a utilização de balestras e dardos especialmente
desenhados para biópsias de cetáceos, segundo recomendações internacionais (HOEZEL, 1991) que
demonstram não haver reações negativas por parte dos animais amostrados (e.g. BROWN et al., 1991;
WEINRICH et al., 1991).
As amostras de pele serão separadas do tecido adiposo, sendo a primeira preservada em DMSO
(Dimetil Sulfóxido saturado com Cloreto de Sódio) e a gordura acondicionada em papel alumínio,
identificada e congelada. Todas as amostras devem estar duplamente identificadas através de etiquetas
dentro dos respectivos recipientes e no exterior destes.
O dardo arremessado pela balestra permite a penetração apenas da ponteira de coleta de material,
caindo posteriormente na água devido à própria velocidade, sendo então recolhido pela equipe. A pele
extraída será utilizada nas análises genéticas, e a gordura, utilizada para a análise de contaminantes.
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O esforço de coletas de tecido será realizado em todas as saídas a campo, até que todos os animais da
população sejam amostrados, juntamente com o esforço de foto-identificação, visto sua importância
também para evitar a duplicação das amostras na mesma saída ou em saídas subseqüentes.
As biópsias serão realizadas por equipe com experiência na pesquisa de cetáceos, a qual receberá
treinamento específico para desenvolver esta metodologia e estará habituada à coleta de tecido de
pequenos cetáceos. Os profissionais de nível superior responsáveis pelo trabalho deverão solicitar as
licenças necessárias para a coleta e transporte de material biológico de espécies de cetáceos, emitidas
pelo Centro de Mamíferos Aquáticos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (CMA/IBAMA).
A amostra obtida no monitoramento deverá conter uma unidade amostral por indivíduo encontrado.
Para a análise do material genômico e verificação da variabilidade genética das populações de
cetáceos, deverão ser utilizados como marcadores a região controle do DNA mitocondrial, e
determinados loci de microssatélites nucleares. Além disto, deve-se determinar o sexo dos indivíduos
através de primers e protocolos específicos.

1.5.2.7. Análise de Contaminantes

A partir da mesma amostra obtida com a biópsia, isolar-se-á o tecido adiposo para a verificação da
existência de substâncias contaminantes no organismo do animal, de modo a analisar a suscetibilidade
e sensibilidade da espécie a estes compostos. A amostra de gordura deve ser embalada em papel
alumínio e preservada em gelo até o laboratório, onde deve ser congelada em freezer.
A análise de composição e quantidade de organoclorados (DDTs, PCBs, dioxinas), metais pesados
(cádmio, chumbo, mercúrio, cromo, manganês) e outros contaminantes presentes na amostra, devem
ser verificados através de protocolos padrão (BORRELL et al., 1994, 2001; LAILSON-BRITO et al.,
2000; MARCOVECCHIO et al., 1990), utilizando cromatografia iônica (líquida ou gasosa),
radioisótopos ou espectrofotometria (de absorção, de emissão ou de fluorescência atômica).

1.5.2.8. Análise de Impacto da Navegação no Polígono de Monitoramento (Canal)

Durante todas as atividades de monitoramento, serão anotadas em planilha de dados, o número de
embarcações encontradas na área do polígono. Serão registrados tipo de embarcação (barco de pesca,
bote inflável, veleiro, navio), posição geográfica, condição da embarcação (atracada, parada desligada,
parada com motor no neutro, deslocamento lento, deslocamento rápido), porte (pequeno, médio,
grande), atividade realizada (por exemplo, pescando, jogando lixo no mar ou retirando lixo do mar,
tripulantes mergulhando, etc.) e observações relevantes, principalmente na ocorrência de interação de
espécies de cetáceos com a embarcação ou tripulantes.
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Simultaneamente às coletas de material biológico, registros fotográficos e gravações acústicas, serão
obtidos dados sobre posição geográfica de qualquer elemento relevante para o comportamento e saúde
dos cetáceos, características do ambiente (estado do mar e maré, velocidade e direção do vento,
temperatura e visibilidade da água e velocidade da corrente superficial).
Além das características abióticas, que podem influenciar na aquisição de dados, algumas
características bióticas também são de extrema importância para o estudo de estrutura populacional.
Deste modo, informações detalhadas quanto à identificação individual, filhotes, comportamento,
interações inter e intra-específicas, reações à aproximação da embarcação de estudo e reações à
biópsia, deverão ser registradas em todas as atividades de coleta de dados.
O fato dos cetáceos não serem coletados e possuírem facilidade de deslocamento, permite que os
próprios se distanciem dos locais onde se sentem importunados ou ameaçados. Deste modo, o
monitoramento deste grupo é basicamente para averiguar a ocorrência e intensidade do impacto do
empreendimento sobre uma espécie de cetáceo aparentemente adaptada e tolerante a ambientes
degradados. Para tanto, é importante que, durante a fase de operação, este monitoramento seja
intensificado, visando, principalmente, o registro de alterações comportamentais nas duas espécies.

Tabela 3: Síntese das metodologias do monitoramento de cetáceos.

MÉTODOS

PARÂMETROS MONITORADOS

Foto-identificação e/ou vídeoidentificação, bio-acústica,
comportamento, análise genética, análise
de contaminantes, interação com a pesca e
navegação.

Abundância, comportamento, diversidade
genética, estado de conservação, fecundidade,
sazonalidade, contaminação, molestamento e
disponibilidade de recursos.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Monitoramento da Ictiofauna;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destacam-se o Decreto-Lei nº. 221/67, que instituiu o Código de
Pesca, e a Lei nº. 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os crimes contra a fauna previstos nos
Códigos de Pesca e de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais - Lei nº. 9.605/98.
Além disso, o Decreto nº. 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº. 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
Para a implantação do presente programa é de fundamental importância o atendimento à Instrução
Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto à fauna,
sujeitos ao licenciamento ambiental.
Assim, é importante atender ainda a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material
zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento da fauna necessita da análise periódica da situação da biota, a qual
deve ser realizada através da recaptura dos espécimes (foto-identificação), investigação da condição de
integridade do espécime, e relato da causa e efeito da instalação do empreendimento na situação
observada. Estas informações são imprescindíveis para o conhecimento da influência do
empreendimento nas características da biota local, possibilitando um trabalho de replanejamento da
implantação e posterior conservação da fauna. Todas as análises, discussões e conclusões sobre as
informações obtidas devem ser realizadas por profissionais especializados em cada grupo animal
focal, e baseadas em experiências prévias e bibliografia científica de referência (Qualys A).
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A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação dos cetáceos, deverão ser apresentados junto ao órgão competente (IBAMA) através de
relatórios. Sugere-se que sejam produzidos três relatórios técnicos parciais durante o ano e um quarto
relatório anual.
Ao final dos 4 anos deverá ser elaborado um relatório final compreendendo os quatro (4) anos de
monitoramento. Os relatórios serão padronizados e conterão introdução, descrição detalhada das
metodologias e esforços utilizados, a localização georreferenciada de todas as informações coletadas,
os resultados obtidos nas espécies indicadoras estudadas, uma análise e discussão dos resultados
obtidos e bibliografia citada, além de documentação fotográfica.
Será também entregue, ao final das atividades, um banco de dados e imagem georreferenciado com
todas as informações obtidas ao longo do monitoramento. As equipes de monitoramento entregarão os
relatórios por fase e o relatório final à coordenação do projeto, que irá compilar e revisar,
encaminhando o produto à fiscalização do órgão competente (IBAMA).

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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O Programa de Monitoramento de Quelônios foi considerado atendido no Parecer Técnico nº
34/2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUELÔNIOS

1.1. JUSTIFICATIVA

No Brasil, ocorrem cinco espécies de tartarugas marinhas: Caretta caretta (Linnaeus, 1758), Chelonia
mydas (Linnaeus, 1758), Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) e Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829), pertencentes à Família Cheloniidae, e Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761). As
espécies Caretta caretta e Chelonia mydas são as representantes da Família Cheloniidae avistadas na
Baía da Babitonga.
Informações obtidas junto a pescadores da região sugerem que estas duas espécies freqüentam a Baía
da Babitonga para fins de alimentação, por ser a baía um local de grande produtividade marinha.
As tartarugas-marinhas são consideradas espécies-bandeira despertando apelo estético. Desta forma,
elas contribuem no processo de proteção, não só da espécie alvo, mas de outras presentes em sua área
de distribuição (FRAZIER, 2007). No Brasil, em 1980, foi estabelecido o Programa Nacional de
Proteção às Tartarugas-Marinhas, Projeto TAMAR - IBAMA, com o intuito de quantificar o número
de espécies, a distribuição e abundância das tartarugas-marinhas, a sazonalidade e a extensão
geográfica da postura de ovos, e as ameaças primárias à sobrevivência das tartarugas
(MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999).
Em virtude da lacuna de conhecimentos atual sobre o estado populacional destas espécies que habitam
a região da Baía da Babitonga, principalmente no que se refere à densidade e à importância estratégica
como zona de alimentação de juvenis, é proposto um trabalho de monitoramento da população de
tartarugas marinhas (SEMINOFF et al., 2003), com o intuito de compensar os impactos negativos
causados pela execução das obras ligadas aos Terminais TGSC; bem como gerar conhecimentos
científicos capazes de, no futuro, melhorarem a resolução dos conhecimentos adquiridos e do grau de
impacto causado por alterações no ambiente da baía.

1.2. OBJETIVOS

Gerar conhecimentos científicos capazes de, no futuro, melhorarem a resolução dos
conhecimentos adquiridos e do grau de impacto causado por alterações no ambiente da baía.
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar as espécies ocorrentes na Baía da Babitonga;
Indicar as principais áreas de ocorrência das tartarugas e de encalhes na Baía da Babitonga;
Quantificar a freqüência dos encalhes por espécie, ano, estado (vivo/morto), sexo, faixa etária
e localização geográfica;
Observar e registrar possíveis anomalias;
Mitigar eventuais alterações identificadas.

1.3. INDICADORES

Registro de espécies diferentes;
Número de registro com tartarugas marinhas;
Número de registro de acidentes com tartarugas marinhas;
Catálogo de registro das tartarugas marinhas encontradas.

1.4. OBJETO

Indivíduos e/ou populações de tartarugas marinhas.

1.5. METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
OAP® – Consultores Associados
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A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002). No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais
dos principais rios que passam pela cidade de Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o
estuário recebe a influência do Oceano Atlântico (HORN FILHO, 1997).
A área de monitoramento pode ser visualizada no Mapa de Localização das áreas de interesse para
monitoramento de Quelônios.

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

O monitoramento será realizado em dois pontos amostrais e deverá anteceder o período de
implementação das obras. Será realizado um estudo de captura-marcação-recaptura dos indivíduos de
tartaruga-marinha presentes na região da Baía da Babitonga, ao longo de quatro anos consecutivos,
com intervalos de três meses.
Neste contexto segue a Tabela 1 apresentando a localização detalhada das duas estações amostrais a
serem utilizadas no respectivo programa bem como a sua caracterização.

Tabela 1: Localização das estações amostrais e caracterização das áreas.
Área
1

2

Coordenadas
734496,6

736368,1

7098154,6

7098559,7

Localização

Descrição

Ilha Alvarenga - Controle

Presença de afloramentos rochosos e áreas de
marismas.

Área de Influência Direta

Águas calmas e rasas, e a presença de
pequenas rochas próximas à costa. Moradores
locais afirmam a presença constante de
indivíduos nesse local.

A área de monitoramento pode ser visualizada no Mapa de Localização das áreas de interesse para
monitoramento de Quelônios.
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1.5.2. MÉTODOS

Cada período de coleta de dados (campanha de captura-marcação-soltura das tartarugas) deverá ser de
5 dias, não necessariamente consecutivos, mas que não ultrapassem um limite de 15 dias consecutivos
para serem cumpridos. O esforço amostral deve ser de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 horas de
amostragem por campanha. As áreas prioritárias para busca dos indivíduos serão as encostas rochosas,
sobre as lajes de pedras e zonas de águas rasas. A coleta de dados será feita de forma simultânea em
ambos os pontos.
Para cada ponto a captura utilizará uma rede de deriva (40x2,5m). A rede será continuamente
monitorada e revisada periodicamente, em nenhum momento permanecerá sem vigilância. Também
haverá a captura manual, por meio de mergulho livre.
Será verificada a presença de parasitas, epibiontes, fibropapilomas e qualquer tipo de ferimento. Em
seguida, será realizada a marcação desses animais através do emprego de anilhas metálicas
padronizadas e cedidas pelo TAMAR/IBAMA. Será também realizado um registro fotográfico de cada
animal onde constarão as seguintes fotos: corpo inteiro e cabeça em vista dorsal, corpo inteiro em vista
ventral, perfis esquerdo e direito da cabeça além de detalhes quanto a registros de parasitas, ferimentos
ou tumores; verificado quanto ao estado geral de saúde, o animal será solto no mesmo local de coleta
num período máximo de oito horas.
Serão observados ainda encalhes, ou seja, evento no qual um animal vem até a área de areia da praia,
manguezais ou sobre rochas e/ou recifes de coral, vivo ou morto, e não apresenta condições de voltar à
água do mar.
Geralmente as possíveis causas de encalhes, de quelônios, foram doenças, captura acidental em rede
de pesca e ingestão de resíduos resultantes da poluição oriunda do uso indiscriminado de produtos
químicos nas indústrias e na agricultura, lixo urbano e derramamento de óleo. A maioria dos animais
encalha já morta, mas também se acham animais vivos, porém debilitados (OLIVEIRA et al., 2005). O
encalhe de uma tartaruga-marinha, assim como de outras espécies, deve ser encarado com uma fonte
de informação (HELTZEL e LODI, 1993; VELOZO, 2007; SENA et al., 2007). Quando uma
tartaruga-marinha encalha podem-se fazer estudos referentes à identificação da espécie, rota
migratória e material biológico, como já proposto para os encalhes de Cetacea (HELTZEL e LODI,
1993; VELOZO, 2007).

MANEJO DOS ANIMAIS MORTOS

A espécie será identificada e georreferenciada. O indivíduo encontrado morto com a carcaça fresca, ou
em decomposição moderada, serão necropsiados. A necropsia ocorrerá no próprio local ou em
laboratório, por inspeção macroscópica de todos os órgãos e tecidos dos indivíduos, a fim de tentar
determinar a provável causa mortis do animal. Todos os ecto- e endoparasitas encontrados serão
coletados e preservados em álcool 70 %, para posterior identificação.
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1.5.3. ANÁLISE DOS DADOS

A distribuição geográfica da ocorrência das espécies e de encalhes deverá ser analisada através da
plotagem dos pontos georeferenciados, em mapa da região estudada.
A partir dos dados de captura será estimado o esforço de captura por coletor (CPUE). Estes dados
também serão analisados quanto à predominância de espécie, média de peso e tamanho, preferência de
hábito alimentar e, quando possível, estágio de maturação.
Todos os animais capturados vivos antes de serem liberados serão identificados com marcas metálicas
(anilhas) doadas pelo Projeto TAMAR/IBAMA, os dados coletados serão compartilhados com o
projeto. Assim, as informações coletadas através do monitoramento serão transferidas para o Sistema
de Informações das Tartarugas Marinhas (SITAMAR), que permite o armazenamento e
disponibilização dos dados, a realização de consultas, análises comparativas e emissão de relatórios e
mapas. Os bancos de dados que compõe o SITAMAR possuem informações padronizadas para todo o
litoral brasileiro, dando suporte ao desenvolvimento de pesquisas que contribuem diretamente para
maior conhecimento das tartarugas marinhas e conseqüente aprimoramento das técnicas de
conservação.
Seguindo a base de dados do SITAMAR, caso algum animal seja recapturado durante a campanha ou
ao longo do monitoramento, será possível acompanhar o desenvolvimento das espécies e a utilização
das áreas, tanto de influência, como num âmbito mais abrangente.
A análise temporal das espécies (vivas) e dos encalhes (indivíduos mortos) será calculada pela
freqüência relativa (FR) das espécies e de encalhes anuais (separadamente), segundo a fórmula abaixo:

A sazonalidade será analisada levando-se em consideração a freqüência relativa média (FRm) das
espécies encontradas em cada mês amostrado através da seguinte fórmula:

Para analisar as causas mortis serão realizadas frequências absolutas (FAcm) de cada anormalidade
dos animais, conforme a fórmula:
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Monitoramento da Biota Bentônica;
Monitoramento da Ictiofauna;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destacam-se o Decreto-Lei nº 221/67, que instituiu o Código de
Pesca, e a Lei nº 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os crimes contra a fauna previstos nos
Códigos de Pesca e de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 9.605/98. Além
disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
Para a implantação do presente programa é de fundamental importância o atendimento à Instrução
Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto à fauna,
sujeitos ao licenciamento ambiental.
Assim, é importante atender ainda a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material
zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.

OAP® – Consultores Associados

9

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento necessita da análise periódica da situação da biota, e deve ser realizada
por meio de captura do indivíduo, investigação da condição de integridade, e relato da causa e efeito
da implantação do empreendimento (observada a atividade que está sendo desenvolvida).
A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação das tartarugas serão apresentados junto ao IBAMA através de relatórios. Serão produzidos
relatórios técnicos semestrais e anuais.
Ao final dos 4 anos deverá ser elaborado um relatório final compreendendo os quatro (4) anos de
monitoramento. Serão também entregue, ao final das atividades, um banco de dados, documentação
fotográfica e imagem georeferenciada com todas as informações obtidas ao longo do monitoramento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

1.1. JUSTIFICATIVAS

Os peixes representam mais da metade de todos os vertebrados existentes, cerca de 25.000 espécies,
sendo 58% marinhas, 41% dulcícolas e apenas 1% dos peixes são encontrados em áreas de transição,
como regiões estuarinas. A grande maioria dos peixes que habita estuários é de origem marinha, pois
estas regiões oferecem recursos como área para: alimentação, reprodução, criação de larvas e juvenis,
proteção contra predação, dentre outros fatores.
Peixes que habitam permanentemente estuários (estuarino-residentes), ou seja, que permanecem todo
o seu ciclo de vida neste ambiente são representados por poucas espécies, isto ocorre devido ao fato
que poucos peixes conseguem suportar o estresse da oscilação da salinidade, temperatura e outros
parâmetros físico-químicos. A densidade da ictiofauna estuarina é controlada por fatores como o
tamanho do estuário, diversidade de habitats, profundidade, salinidade e turbidez, além de outros
fatores.
Os peixes estuarinos têm um importante papel sob o ponto de vista ecológico, pois regulam o balanço
energético dentro do estuário, transformando, trocando e armazenando energia nos diferentes níveis
tróficos do ecossistema.
Variações ocorridas no habitat dos peixes, sendo provocadas por fatores naturais ou mesmo
antropogênicos, tendem a afetar o desenvolvimento e a biologia das espécies. Alterações na
composição da ictiofauna, abundância e diversidade demonstram o grau de estabilidade do habitat,
sendo que modificações no ambiente podem afetar a estabilidade da estrutura populacional. Dados
como estes são essenciais para que possam servir de base caso o ambiente sofra algum tipo de
perturbação por meio de atividades antropogênicas.
A dinâmica ecológica do ambiente estuarino, bem como o seu potencial produtivo, é um reflexo, além
de um conjunto de outros fatores, da composição quantitativa e qualitativamente da comunidade
ictiofaunística. Desta forma, é possível identificar impactos ambientais observando alterações na
composição das comunidades por meio de monitoramentos, principalmente em estádios inicias do
ciclo de vida dos peixes.
O programa de monitoramento da ictiofauna proposto visa identificar eventuais efeitos negativos e/ou
positivos da implantação do complexo portuário localizado na Baía da Babitonga, norteando e
indicando medidas mitigadoras, caso seja necessário.
Ultimamente, cientistas e gestores de meio ambiente têm reconhecido as comunidades ícticas como
um índice integrador de um conjunto complexo de condições físicas e biológicas dos corpos d’água,
isto é, peixes são indicadores da integridade biótica de lagos, reservatórios, ribeirões, rios, baías etc.
Ademais, os impactos da sedimentação, do tráfego intenso de embarcações e de modificações da
qualidade da água são percebidos pelo público em geral em termos de mudanças na comunidade de
peixes ou de seu habitat (GUTREUTER et al., 1995).
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Pesquisas demonstram que os peixes exercem poderoso controle sobre as populações de outros
organismos, incluindo os macroinvertebrados aquáticos, plâncton e até mesmo na ciclagem de
nutrientes e na ressuspensão de sedimentos (NORTHCOTE, 1988).
Alterações sobre a ictiofauna são difíceis de serem observadas, tendo em vista que a observação visual
dos peixes ao longo dos cursos d’água é impraticável. Sendo assim, padrões de alteração são
registrados através de registros de captura de diferentes espécies ao longo dos trechos afetados pela
implantação de determinados empreendimentos. Estes registros podem ser obtidos através da
realização de programas de monitoramento das áreas afetadas.

1.2. OBJETIVOS

Este programa tem como objetivo verificar e dimensionar as possíveis alterações ambientais
provenientes das obras de instalação e operação do Terminal TGSC por meio da análise da
comunidade ictiofaunística da região da Baía da Babitonga.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar qualitativa e quantitativamente a abundância das espécies;
Analisar a distribuição espaço-temporal dos peixes capturados na região estuarina da Baía da
Babitonga;
Correlacionar a distribuição destes peixes aos parâmetros ambientais, como temperatura,
salinidade, turbidez e oxigênio dissolvido;
Calcular o índice de riqueza específica por ponto amostral e amostrador.

1.3. INDICADORES

Diversidade da ictiofauna nas áreas de influência;
Frequência de ocorrência específica;
Abundância.
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1.4. OBJETO

Peixes de pequeno e médio porte (alevinos, juvenis e indivíduos adultos) capturados na área
de influência direta e indireta do Terminal Portuário TGSC, inseridos na Baía da Babitonga.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área alvo das coletas será, principalmente, a área diretamente afetada (ADA) e área de influência
direta (AID). Esta última abrange um raio de 1.500 m a partir da intersecção da estrutura de
embarque/desembarque da parcela aquática do empreendimento e 100m do canal de acesso. Também
serão realizadas coletas de peixes na área de influência indireta (AII).
Está previsto para o monitoramento da ictiofauna uma malha amostral de cinco pontos amostrais,
conforme se pode observar na Tabela 1, a seguir, e no Mapa de Localização das Áreas de Interesse
para monitoramento da Ictiofauna.
Caso seja constatada, no decorrer do monitoramento, a necessidade de alteração do tamanho da área
de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
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Tabela 1: Coordenadas Geográficas dos pontos de
coleta de Ictiofauna, para rede de emalhe e arrasto na
Baía da Babitonga, SFS-SC.

Coordenadas Geográficas
X
Y
Petrecho de Pesca – Rede de Emalhe
Ponto 1
733539
7095343
Petrecho de Pesca – Rede de Arrasto
#Ponto Controle
735627
7099800
#Ponto 2
736714
7096829
#Ponto 3
737437
7099367
#Ponto 4
738712
7100846
#Ponto 5
745748
7105586
*Datum: WGS84.
Pontos

Figura 1: Localização dos pontos amostrais de ictiofauna na Baía da Babitonga, São Francisco do
Sul/SC.
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1.5.2. MÉTODOS

As campanhas de campo serão realizadas trimestralmente, amostrando tanto de forma qualitativa
como quantitativa a área afetada pelo empreendimento.

Para a captura dos espécimes será utilizada uma rede de 100 metros de comprimento por 3 metros de
altura, o que resulta em uma área de 300 m2, que servirá para pesca de emalhe (malha n 7). Além da
pesca de espera, serão realizados arrastos de fundo na área de influência do empreendimento (ciclo de
24h).
Para essa atividade será utilizado uma embarcação, adaptada para a prática com duas redes de arrasto
de porta (uma a bombordo e a outra a boreste). A malha utilizada será a de nº 4, sendo que a duração
de cada arrasto será de 10 minutos.
Todas as atividades realizadas dentro d’águas serão registradas por meio de um GPS (sistema de
posicionamento global), assim como os horários de lançamento e recolhimento das redes.
Os espécimes obtidos em cada coleta (rede de espera e arrasto) deverão ser acondicionados em sacos
plásticos etiquetados e transportados em gelo para o laboratório, nos quais serão pesados, medidos e
identificados.
Após a realização dos procedimentos laboratoriais, os espécimes serão encaminhados para o Museu de
História Natural Capão da Imbuia – MHNCI. Caso ocorra grande captura de uma ou mais espécies,
após os procedimentos biométricos e de identificação, serão selecionados três exemplares de cada
espécie (s) para tombamento no museu, sendo que os demais serão doados para a população carente.
O procedimento laboratorial consistirá na identificação do material coletado com o auxílio de chaves
de identificação taxonômica de Figueiredo & Menezes (1978; 1980; 2000), Menezes & Figueiredo
(1980; 1985), Barletta & Corrêa (1992); Nelson (2006) e Fischer et al (2004). Dados de comprimento
total (CT), comprimento padrão (CP) e peso total (PT) serão registrados para todas as espécies
coletadas em cada ponto amostral.
As espécies identificadas serão classificadas em relação à guilda vertical, hábito alimentar e ambiente
de ocorrência, baseando-se na seguinte literatura: Figueiredo & Menezes 1978, 1980, 2000; Menezes
& Figueiredo, 1980, 1985; Fischer et al., 2004; Queiroz, 2005; Rodríguez & Villamizar, 2006; Souza
Conceição, 2008; Ignácio (2008); Santos (2009); Froese & Pauly, 2010.
Para confecção dos mapas de distribuição do número de indivíduos e biomassa total serão
selecionadas as espécies mais representativas dos indivíduos capturados durante o período de estudo.
Os dados obtidos em campo serão dispostos em tabelas de campo, conforme apresentado na seqüência
(Tabela 2 e Tabela 3).
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Tabela 2: Ficha de Identificação.
Formulário para Registro de Coletas
Estação

Arte de Pesca

Amostra

Identificação/Nome

Nº

Observação

Tabela 3: Registro de Tempo de arrasto, posição geográfica, horário de lançamento e recolhimento da
rede de arrasto para cada ponto de coleta da ictiofauna na Baía da Babitonga.
Lançamento
Data

Recolhimento

Hora

Tempo

Ponto
Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

Lançamento

Recolhimento

(min)

Para cada exemplar capturado serão registradas as seguintes informações:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Data e local de amostragem;
Aparelho de pesca e período de captura;
Número do exemplar;
Biometria (peso, comprimento total e comprimento padrão);
Estádio de maturação gonadal;
Peso das gônadas;
Registro fotográfico.

Figura 1: CT - comprimento total; CP - comprimento
padrão.
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Análise dos Dados

Para que a diversidade seja estimada, foi escolhido o índice de riqueza específica de Margalef (D’),
que deverá ser calculado para cada amostragem e para os diferentes amostradores, conforme Ludwig
& Reynolds (1988):
D’ = (S – 1)
log (n)
Onde:
“S” é o número de espécies;
“n” o número total de indivíduos.
Será apresentada a curva do coletor, ou curva de acumulação de espécies, para que seja demonstrado
que o esforço amostral foi suficiente.
Para cada espécie e cada amostrador, será calculado o grau de importância relativa por meio da
frequência de ocorrência percentual (FO%) e sua porcentagem numérica (PN%), onde FO% é a razão
entre o número de vezes em que a espécie ocorreu sobre o número total de amostras multiplicado por
100 e PN% é a razão entre o número de indivíduos coletados de uma espécie sobre o número total de
indivíduos coletados multiplicados por 100.
As espécies são classificadas em:
1. Espécies ocasionais - não ultrapassaram valores acima da média de PN% e FO%;
2. Espécies freqüentes e não abundantes - valores de PN% menores que a média de PN% e
valores FO% acima da média de FO% e,
3. Espécies freqüentes e abundantes - valores de PN% e FO% acima da média.

Rede de emalhar:
CPUE n = Captura
Esforço

CPUE b = Captura
Esforço

CPUE n = captura por unidade de esforço com relação ao número de indivíduos;
CPUE b = captura por unidade de esforço com relação à biomassa;
Esforço = comprimento da rede (m) x tempo de imersão da rede (minutos);
Captura (CPUE n) = número de indivíduos;
Captura (CPUE b) = peso (kg).

Frequência de Ocorrência

Em relação à residência das espécies será utilizado o método de frequência de ocorrência para cada
área estudada, de acordo com a fórmula abaixo:
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C = Ci * 100
C
onde:
c - valor da freqüência das espécies;
ci - número de coletas com as espécies;
C - número total de coletas.
Aquelas espécies que apresentaram c ≥ 50% serão consideradas constantes, 25% ≤ c < 50%, acessórias
e com c < 25% ocasionais.

Utilização do Hábitat

O uso da baía como área de reprodução será caracterizada pela presença de indivíduos com gônadas
maduras e desovada (C e D respectivamente). O uso da baía como área de berçário será caracterizada
pela presença de indivíduos com comprimentos menores que o comprimento mínimo de primeira
maturação ou com as gônadas classificadas em estádio A (imaturo).

B

C

D

A
Macho

Fêmea

Estádio maturacional segundo a classificação de Vazzoler (1996): estágios A imaturo; B - em maturação; C - maduro e D - desovado.
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Aspectos Biológicos

O estágio de maturação das gônadas será determinado segundo escala de VAZZOLER (1996)
(estágios: A - imaturo; B - em maturação; C - maduro e D - desovado), baseada em observações de
algumas características como: tamanho em relação à cavidade abdominal, coloração, presença de
vasos sangüíneos, tamanhos e aspecto dos ovócitos e grau de turgidez, a saber:
Estádios A (imaturo) - os ovários são filiformes, translúcidos, de tamanhos muito reduzidos,
colocados bem junto da parede dorsal, ocupando menos de ⅓ da cavidade celomática, sem sinais de
vascularização, com ovidutos longos, não se observando ovócitos à vista desarmada. Os testículos são
reduzidos, filiformes, translúcidos, com posição semelhante aos dos ovários;
Estádio B (em maturação) - os ovários ocupam cerca de ⅓ a ⅔ da cavidade celo mática, tem oviduto
mais curto, exibindo intensa rede capilar; a vista desarmada observam-se grânulos opacos (ovócitos)
pequenos e médios. Os testículos ocupam pouco mais de ⅓ da cavidade abdominal, apresentam-se
desenvolvidos, com forma lobulada, e sua membrana rompe-se sob certa pressão, eliminando esperma
leitoso, viscoso;
Estádio C (maduro) - os ovários apresentam-se ocupando quase que totalmente a cavidade
celomática, túrgidos e a olho nu observam-se ovócitos grandes, opacos e/ou translúcidos, cuja
freqüência varia com o progresso da maturação; os testículos apresentam-se esbranquiçados, ocupando
grande parte da cavidade celomática; com fraca pressão rompe-se sua membrana, fluindo esperma,
menos viscoso que no estádio anterior;
Estádio D (esvaziado ou esgotado) - os ovários apresentam-se em diferentes graus de flacidez, com
membranas distendidas e de aspecto hemorrágico, ocupando, novamente, menos de ⅓ da cavidade
celomática.
As gônadas serão retiradas através de uma incisão ventro-longitudinal dos indivíduos pesados (peso
com duas casas decimais) em gramas, e utilizadas para averiguar o estágio de maturação.

Fauna Acompanhante

O arrasto de portas é destinado, comumente, para a pesca de espécies de camarões com interesse
comercial. Esta arte de pesca é uma prática de grande impacto na fauna marinha, resultando na captura
de um volume substancial de organismos incidentalmente, sendo esses sistematicamente descartados.
Para este trabalho tal técnica será empregada para monitorar a ictiofauna demersal e, para otimizar o
esforço amostral, a fauna acompanhante capturada junto a estas coletas também será levantada. Os
organismos coletados serão caracterizados de acordo com sua estrutura espaço-temporal, gerando
informações qualitativas e quantitativas.
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Dessa forma, será possível ampliar o escopo do trabalho e, assim, ter uma base mais robusta de dados
subsidiando o monitoramento do Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, além de propor
soluções para mitigar possíveis impactos nessa fauna advindos da instalação e operação do
empreendimento.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Monitoramento da Biota Planctônica;
Monitoramento de Cetáceos;
Monitoramento de Quelônios;
Monitoramento do Mero;
Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

É importante atender a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente qualificados, pertencentes a
instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas.
Portaria nº 113/97, que obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e
subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento necessita de investigações periódicas para verificar se está havendo
alteração nas assembléias da ictiofauna durante a operação do porto.
A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação da ictiofauna serão apresentados junto ao IBAMA através de relatórios. Serão produzidos
relatórios técnicos trimestrais e anuais.
Ao final dos 4 anos deverá ser elaborado um relatório final compreendendo os quatro (4) anos de
monitoramento. Serão também entregues, ao final das atividades, um banco de dados, documentação
fotográfica e imagem georreferenciada com todas as informações obtidas ao longo do monitoramento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
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GUTREUTER, S.; BURKHARDT, R.; LUBINSKI, K. 1995. Long Term Resource Monitoring
Program Procedures: Fish Monitoring. LTRMP 95-P002-1. Onalaska: National Biological Service,
Environmental Management Technical Center, 42 p. + X app.
MENEZES, N.A.; Figueiredo, J.L. 1980. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil: IV.
Teleostei (3). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
MENEZES, N.A.; Figueiredo, J.L. 1985. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil: V.
Teleostei (4). São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
FIGUEIREDO, J.L. & MENEZES, N.A. 2000. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. VI.
Teleostei (5). São Paulo: Museu de Zoologia USP, v. 1. 116 p.
VAZZOLER, A. E. A. de M. 1996 Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática.
Maringá, EDUEM. 169p.
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1. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DO MERO (Epinephelus itajara)

1.1. JUSTIFICATIVA

A Epinephelinae é uma subfamília da maior ordem dos vertebrados, os Perciformes, englobando a
maioria dos serranídeos, com um total de 159 espécies distribuídas entre 15 gêneros (HEEMSTRA e
RANDALL, 1993). O maior membro pertencente a esta subfamília é o tão famoso Mero, Epinephelus
itajara (LICHTENSTEIN, 1822), espécie de peixe marinho habitante de águas tropicais e subtropicais
do Oceano Atlântico e do Pacífico leste (Figura 1). No Atlântico Ocidental esta espécie pode ser
avistada desde a Carolina do Norte (EUA), passando pelo Golfo do México e Caribe chegando até o
sul do Brasil, e na parte oriental do Atlântico variando do Senegal até o Congo (FRANCESCONI E
SCHWARTZ, 2000) (Figura 2).

Figura 1: Mergulhador ao lado de um espécime de Epinephelus
itajara. Fonte: Projeto Meros do Brasil.

O Mero pode ser encontrado a partir de áreas estuarinas e regiões costeiras até cerca de 100 metros
profundidade, onde busca refúgio habitando desde cavernas, naufrágios, fendas de rochas e recifes de
coral (SADOVY E EKLUND, 1999), até lajes, parceis isolados e pilares de construções costeiras.
Os juvenis de E. itajara, que vivem em baías rasas, próximos a mangue, rios e estuários, habitam estas
áreas até cerca de cinco anos, quando, então, com cerca de 1 metro de comprimento, emigram para
viver em torno de estruturas próximas à costa e offshore (BULLOCK et al. 1992, KOENIG et al.,
2007), só voltando ao mangue quando são sexualmente maduros para desovar, com cerca de seis anos
e meio de idade (BULLOCK et al., 1992;. SADOVY E EKLUND, 1999), formando grandes cardumes
reprodutores (Figura 3).
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Figura 2: Mapa com a localização de ocorrência da espécie à nivel global (área indicada na cor cinza).
Fonte: http://mapservices.iucnredlist.org/IUCN/mapper/index.html?ID_NO=195409

E é essa formação de grandes grupos, aliado ao seu caráter pacífico e curioso, além do seu lento
crescimento, longevidade e grande porte na maturidade sexual, que os tornam alvos fáceis para
pescadores recreativos e comerciais e caçadores subaquáticos. Essa remoção dos maiores indivíduos
no auge da fase reprodutiva que torna a espécie suscetível ao ponto da população de uma determinada
área entrar em colapso (COLEMAN E KOENING LABORATORY - Florida) (Figura 4).

Figura 3: Juvenil do mero capturado
próximo ao manguezal. Fonte: Felicia
Coleman.
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Por esses motivos vários são os esforços de instituições e organizações públicas e particulares para
proteger a espécie que já é considerada “Criticamente Ameaçada” pela União Internacional para a
Conservação da Natureza (UICN).

1.2. OBJETIVOS

Monitorar a espécie Epinephelus itajara na área de implantação e entorno do Terminal de
Granéis de Santa Catarina - TGSC, além de propor soluções para mitigar possíveis impactos
advindos da instalação e operação do empreendimento.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar a dinâmica espaço-temporal do Mero;
Avaliar possíveis alterações desta espécie nas áreas diretamente afetada, de influência direta e
indireta;
Mitigar eventuais alterações.

1.3. INDICADORES

Presença e ausência da espécie Epinephelus itajara na área do empreendimento e adjacências;
Abundância total e relativa do Mero nas metodologias aplicadas.

1.4. OBJETO

População de Epinephelus itajara da área do empreendimento e adjacências.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área a ser monitorada abrange a área diretamente afetada (ADA), que fica compreendida no local de
construção dos piers de atracação do empreendimento e, também, da área de influência direta (AID),
que abrange um raio de 1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do
empreendimento (Mapas das Áreas de Influência da Parcela Aquática e das Áreas de Influência
da Parcela Terrestre). A distância radial foi baseada em dados de granulometria, correntometria e
estimativa da velocidade de decantação das partículas de sedimento em suspensão (Lei de Stokes).
Alguns pontos ainda serão amostrados na área de influência indireta (AII), dentro da Baía da
Babitonga.
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
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1.5.2. AMOSTRAGEM E ANÁLISES

A amostragem para o acompanhamento da espécie foi baseada na metodologia desenvolvida pelo
Projeto Meros do Brasil, entidade que a cerca de 10 anos vem realizando estudos de monitoramento do
E. itajara e dos ambientes marinhos da Baía da Babitonga.
O programa de prospecção pesqueira será realizado lançando 3 (três) espinhéis (técnica local
tradicionalmente utilizada para a pesca do Mero - Figura 6) contendo 20 anzóis cada iscados com
postas de tainhas (Mugil sp.), em pontos determinados de acordo com o mapa mental desenvolvido por
GERHARDINGER, 2004.
Além dos tradicionais espinhéis também serão lançados 3 (três) espinhéis catueiro, linha vertical
contendo um só anzol também iscado com postas de tainha, que serão armados junto à base do futuro
píer de atracação do TGSC (Figura 7).

Figura 6: Lançamento do tradicional apetrecho de pesca
para captura do Mero na baía da Babitonga. Fonte:
Projeto Meros do Brasil.

Figura 7: Exemplar de Garoupa Golias, como o mero
também é conhecido, capturado com espinhel. Fonte:
Projeto Meros do Brasil.

Todos os espécimes capturados serão quantificados, pesados e medidos e formarão uma base de dados
integrada.
O mapa contendo a localização dos pontos amostrais pode ser visto no Mapa de Localização da Área
de Interesse para Monitoramento do Mero.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Monitoramento da Ictiofauna;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇAO VIGENTE

É importante atender a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente qualificados, pertencentes a
instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas.
Portaria nº 113/97, que obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e
subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Portaria IBAMA nº 121/2002, que proíbe a captura do Mero (Epinephelus itajara), por um período de
05 (cinco) anos nas águas jurisdicionais brasileiras.
Portaria IBAMA n° 42/2007, que prorroga, por um período de cinco anos, nas águas jurisdicionais
brasileiras, a proibição da captura da espécie (Epinephelus itajara), conhecida popularmente como
mero.
Atendimento à Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo
da fauna silvestre - levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de
influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impacto à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão elaborados relatórios trimestrais e relatórios anuais consolidados quanto à ocorrência da
população de E. itajara. Caso seja necessário, ações de mitigação serão previstas para remediar
possíveis impactos advindos do empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.
Já a amostragem com catueiros somente poderá ser realizada após a construção do píer de atracação do
terminal. A duração total do monitoramento será de 4 (quatro) anos.

1.10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BULLOCK, L. H.; MURPHY, M. D.; GODCHARLES, M. F. et al. 1992. Age, growth, and
reproduction of jewfish Epinephelus itajara in the eastern Gulf of Mexico. Fish. Bull. 90: 243-249.
COLEMAN E KOENING LABORATORY. The Florida State University. Site acessado em
04/01/2012. http://www.bio.fsu.edu/coleman_lab/goliath_grouper.php
FRANCESCONI, J. J., SCHWARTZ, F. J.. 2000. Jewfish, Epinephelus itajara, from North Carolina,
with range correction and body comparisons. J Elisha Mitchell Sci Soc. 116:167-170.
GERHARDINGER, L. C. 2004. Conhecimento Ecológico do Mero Epinephelus itajara como
ferramenta para a conservação marinha em São Francisco do Sul, SC. Monografia de conclusão de
graduação em oceanografia. Univali. 117p.
HEEMSTRA & RANDALL, 1993. Groupers of the world (family Serranidae, subfamily
Epinephelinae). An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper
and lyretail species known to date. FAO Fish. Synop. 125(16):viii+382p. Rome: FAO.
SADOVY, Y. & A. EKLUND. 1999. Synopsis of Biological Data on the Nassau Grouper,
Ephinephelus striatus, and the Jewfish, E. itajara. NOAA Technical Report, 65p.
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1. MONITORAMENTO DE BIOINDICADORES

1.1. JUSTIFICATIVA

O maior problema em relação ao monitoramento faunístico está exatamente na riqueza de espécies
verificada nos ecossistemas tropicais e subtropicais. Entretanto, esta dificuldade em parte pode ser
solucionada, selecionando-se “indicadores biológicos” entre espécies que não apresentem elevado
grau de dificuldade para identificação.
Os indicadores consistem em informações que facilitem a compreensão dos dados, melhorando a
qualidade de uma pesquisa/monitoramento. Segundo GARCIAS (1999), entende-se por “indicador”
aquela informação que explicita o atributo que permite a qualificação das condições, enquanto
“índice” consiste no parâmetro que mede o indicador, atribuindo-lhe valores numéricos.
Os indicadores biológicos são definidos como medidas biológicas que melhor representam os
elementos chaves de um ecossistema complexo (WARD et.al., 1998). Estes indicadores devem ter a
capacidade de tornar perceptível um fenômeno que não é detectável naturalmente, pelo menos de
imediato, sendo distinto de um dado estatístico ou primário, embora possa ser representado de forma
gráfica ou estatística (BIDONE & MORALES, 2004).
Para a criação e aplicação de indicadores de qualidade ambiental é preciso compreender os elementos
e processos que compõem o sistema ambiental, como eles se relacionam e influenciam essa qualidade,
levando em consideração os aspectos físico-naturais e socioeconômicos (NIEMEIJER, 2000).
Uma das vantagens de realizar monitoramentos através de indicadores biológicos está que as
comunidades biológicas refletem a integridade ecológica total dos ecossistemas, integrando os efeitos
dos diferentes agentes impactantes e fornecendo uma medida agregada dos impactos (BARBOUR et
al., 1999).
Desta forma o monitoramento de comunidades biológicas e/ou determinada espécie constitui uma
importante ferramenta na avaliação de respostas frente a modificações nas condições ambientais
originais, tendo como base a utilização de bioindicadores (presença ou ausência de organismos) ou de
biomonitores (submissão de organismos a estudos ecotoxicológicos) de qualidade tanto do habitat
terrestre como aquático.
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1.2. OBJETIVOS

Monitorar bioindicadores e biomonitores da biota aquática na área de implantação e entorno do
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, além de propor soluções para mitigar possíveis
impactos advindos de instalação e operação do empreendimento.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acompanhar todos os Programas da Biota Aquática no intuito de identificar a presença de
possíveis espécies exóticas;
Acompanhar o desenvolvimento de espécies bioindicadoras na área do empreendimento e
adjacências;
Submeter espécies biomonitoras a testes tóxicos para verificar os efeitos causados por
poluentes oriundos da implantação e operação do empreendimento;
Avaliar possíveis alterações das comunidades biológicas na área do empreendimento e
adjacências;
Mitigar eventuais alterações.

1.3. INDICADORES

Relação presença e ausência de espécies bioindicadoras;
Taxas de desenvolvimento de espécies bioindicadoras;
Taxas de poluentes presentes em espécies biomonitoras;
Abundância total e relativa das espécies bioindicadoras e biomonitoras.

1.4. OBJETO

Bioindicadores e biomonitores da biota aquática na área do empreendimento e adjacências.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estuário da Baía da Babitonga constitui uma das maiores formações de águas mixohalinas do litoral
norte de Santa Catarina. Está orientada na direção Noroeste entre as coordenadas 26º 15’ e 26º 17’ S e
48º 39’ e 48º 43’ W, apresentando dois eixos principais: o primeiro, de orientação NW-SE,
corresponde ao eixo principal e o segundo eixo NE-SW, onde estão localizados o Rio Palmital e o
Canal do Linguado (HORN FILHO, 1997). Sua área total compreende aproximadamente 160 km².
A baía é margeada por manguezais, marismas, praias arenosas, costões rochosos e há cerca de 24 ilhas
distribuídas ao longo dos dois eixos (KNIE, 2002).
No setor ocidental, a baía recebe os aportes fluviais dos principais rios que passam pela cidade de
Joinville e região, enquanto que no setor oriental, o estuário recebe a influência do Oceano Atlântico
(HORN FILHO, 1997).

1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área a ser monitorada abrange a área diretamente afetada (ADA), que fica compreendida no local de
construção dos piers de atracação do empreendimento e, também, da área de influência direta (AID),
que abrange um raio de 1.500 m a partir do ponto médio de contato da parcela aquática e terrestre do
empreendimento (Mapa de Localização das Áreas de Interesse para monitoramento de
Bioindicadores). A distância radial foi baseada em dados de granulometria, correntometria e
estimativa da velocidade de decantação das partículas de sedimento em suspensão (Lei de Stokes).
Alguns pontos ainda serão amostrados na área de influência indireta (AII), dentro da Baía da
Babitonga.
Vale ressaltar que, caso seja constatada, durante a realização do monitoramento, a necessidade de
alteração da dimensão das áreas de abrangência, esta poderá ser realizada mediante justificativa.
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1.5.2. AMOSTRAGEM DE BIOINDICADORES

Este estudo será baseado na análise sistemática de todos os programas da Biota Aquática, avaliando a
presença ou ausência de espécies. Alguns programas irão tratar de espécies sensíveis a atividades
potencialmente poluidoras, como o item 3.13.6.1. Monitoramento do Mero, e o item 3.13.4.
Monitoramento de Cetáceos.
Dessa forma, este programa irá atentar-se, especificamente, ao Monitoramento da Água de Lastro,
caderno 3.13.3., o qual fornecerá informações da capacidade de recolonização da população da ostra
nativa na área do empreendimento e adjacências, bem como avaliará a presença de possíveis espécies
planctônicas invasoras na água de lastro dos navios.

1.5.3. AMOSTRAGEM DE BIOMONITORES

Os organismos selecionados para este programa foram definidos de acordo com estudos que já vem
sendo realizados na Baía da Babitonga pelo Porto Organizado de São Francisco do Sul. Estes estudos
indicaram o peixe demersal cangoá Stellifer rastrifer (Jordan, 1889), o siri azul Callinectes sp., e a
ostra nativa Crassostrea sp., representantes da ictio, carcino e malacofauna, respectivamente (Figura
1).

A

B

C

Figura 1: A: Cangoá (Stellifer rastrifer). Fonte: FAO; B: Siri azul (Callinectes sp.). Fonte: O Manguezal e a sua
fauna (Série Ecossistemas Brasileiros); C: Ostra (Cassostrea sp.). Fonte: FAO.
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Segundo os estudos, os representantes de cada grupo foram selecionados em função de sua ampla
ocorrência na região, sendo capturados com facilidade diante das metodologias utilizadas. Além disso,
outras características biológicas ligadas à propensão à assimilação de poluentes foram essenciais para
esta decisão, como o hábito de vida associado ao fundo marinho, no caso do peixe e do siri, e no caso
da ostra seu caráter filtrador, bem como seu reconhecido apreço para o consumo humano.
A coleta de S. rastrifer e Callinectes sp. seguirá a metodologia apresentada no Programa de
Monitoramento da Ictiofauna. Já a ostra será coletada de acordo com a amostragem referente a
avaliação da recolonização das ostras do Monitoramento da Água de Lastro, também integrante do
mesmo Programa.
Após coletados, alguns exemplares dos organismos biomonitores serão adequadamente etiquetados e
acondicionados em caixas térmicas para serem enviados a laboratórios específicos que tratam de
estudos ecotoxicológicos. Os parâmetros a serem analisados estão relacionados, basicamente, a metais
pesados e hidrocarbonetos, possíveis poluentes originários da operação do empreendimento.
Após analisados os dados serão comparados com legislações vigentes referentes à tolerância de
contaminantes em organismos propícios ao consumo humano.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas;
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;
Monitoramento da Biota Bentônica;
Monitoramento de Ictiofauna;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

É importante atender a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente qualificados, pertencentes a
instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas.
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Portaria nº 113/97, que obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e
subprodutos da fauna, flora e pesca.
Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Atendimento à Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo
da fauna silvestre - levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de
influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impacto à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e a avaliação do presente programa serão realizados de acordo com o enunciado
nos programas previamente descritos.
Serão elaborados relatórios trimestrais e relatórios anuais consolidados quanto às informações geradas.
Caso seja necessário, ações de mitigação serão previstas para remediar possíveis impactos advindos do
empreendimento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O monitoramento deverá ser iniciado antes do início das obras da parcela aquática e deverá
permanecer durante a fase de implantação e operação, totalizando um período de 04 (quatro) anos.

1.10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOUR, M.T.; GERRITSEN, J.; SNYDER, B.D.; STRIBLING, J.B. Rapid Bioassessment
Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish.
2 ed. Washington D.C.: EPA, 1999.
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Operacional). Rio de Janeiro: Fundação Ricardo Franco. 260p. 2004.
GARCIAS, C. M. Indicadores de qualidade ambiental urbana. In: SIMPÓSIO SOBRE
INDICADORES AMBIENTIAS, 02. Curitiba. 1999.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE MAMÍFEROS TERRESTRES

O Programa de Monitoramento de Mamíferos Terrestres subsidiará a obtenção da Licença de
Instalação do empreendimento junto do IBAMA. O programa proposto visa atender a LP n° 364/2010
do Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, localizado em São Francisco do Sul/SC. Processo
nº: 02001.006995/2008-01.

1.1. JUSTIFICATIVA

Desde séculos, as atividades antrópicas geram alterações e perdas de ecossistemas. Em tempos atuais,
a biodiversidade, relatada como um recurso natural renovável, esta ligada à conservação e ao uso
sustentável. Para SANTOS (2003), projetos ligados à conservação ou ao uso sustentável exigem o
mínimo de conhecimentos de ecologia e sistemática de organismos e ecossistemas. A diversidade
biológica requer estudos com estratégias rápidas de inventário e monitoramento capazes de fornecer
infraestrutura e informações para consultas e análises de fauna e flora.
O conhecimento da fauna é imprescindível, pois os animais participam ativamente da construção e
manutenção dos ecossistemas (MANTOVANI, 2006). PAIVA (1999) afirma que existe uma interrelação profunda entre a fauna e flora, não podendo identificá-las como entidades distintas. As
relações alimentares e do uso espacial do habitat são expressões marcantes da interdependência entre
fauna e flora. Assim, quanto mais estruturada e diversa for a vegetação de um dado ambiente, maior a
diversidade de espécies que pode abrigar (SILVA, 1998).
A mastofauna desempenha papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas,
envolvendo-se nos mais distintos processos ecológicos, entre eles, o controle populacional de suas
presas e a constante regeneração das matas. Conforme TONHASCA Jr., (2005) inúmeras espécies
vegetais dependem dela para a dispersão de suas sementes. Algumas espécies são indicadoras
ambientais, refletindo a preservação do local onde ocorrem (MAZZOLLI, 2006). A perda e a
fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas, constituem as maiores ameaças aos
mamíferos terrestres no Brasil, sendo que os mamíferos de grande e médio porte sofrem ainda a
pressão de caça, prática ilegal no país há mais de 35 anos (COSTA et al., 2005).
De acordo com SILVA (1998), o monitoramento da qualidade ambiental pode ser feita através da
fauna local. Algumas espécies têm pesos ou importâncias diferentes, dependendo do grau de
suscetibilidade que exibem frente às modificações dos ambientes naturais. A presença ou ausência de
“espécies indicadoras”, isto é, espécies com restritas exigências ecológicas em termos da ocupação e
uso do habitat, em uma comunidade ajudam a determinar a qualidade dos ambientes.
SANTOS (2003) e ALMEIDA & ALMEIDA (1998) afirmam que é difícil determinar sua riqueza
total. Faz-se necessário a escolha em inventariar alguns grupos taxonômicos e algumas características
físicas do ambiente, na tentativa de construir uma visão geral sobre toda a biota (SANTOS, 2003).
ALMEIDA & ALMEIDA (1998) cita como grupos bioindicadores mais eficientes nos
monitoramentos a mastofauna e a avifauna.
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O grupo de mamíferos propostos para o monitoramento é constituído pelos de pequeno e médio porte.
No entanto, os mamíferos de pequeno e médio porte são ecologicamente diversificados.
A diversidade de mamíferos no Brasil atinge números expressivos, constituindo-se numa das maiores
do mundo. Até pouco tempo atrás, eram conhecidas 22 ordens de mamíferos no mundo das quais 11
encontradas no Brasil, representadas por 524 espécies. No Brasil estão representadas 44 espécies de
marsupiais, 19 edentados, 141 morcegos, 75 primatas, 32 carnívoros, 36 cetáceos e dois peixes-boi,
oito artiodáctilos e um perissodáctilo, 165 roedores e um lagomorfo. Este total representa em torno de
13% de todos os mamíferos do mundo (FONSECA et al., 1996). No entanto, segundo REIS (2006)
são reconhecidas 658 espécies, representadas por 55 espécies de marsupiais, 19 xenarthras, 164
morcegos, 98 primatas, 29 carnívoros, 41 cetáceos e dois peixes-boi, 12 artiodáctilos e um
perissodáctilo, 235 roedores e dois lagomorfo.
O Brasil, apesar da megadiversidade, possui oficialmente 69 espécies e subespécies de mamíferos
brasileiros ameaçadas de extinção (Portaria IBAMA IN 03/03), como consequência das alterações dos
ecossistemas nativos do país. O bioma Mata Atlântica apresenta 39 espécies.
O grau de ameaça e a importância ecológica do grupo tornam evidente a necessidade de incluir
informações sobre os mamíferos terrestres de pequeno e médio porte (PARDINI et al., 2003).
Dados sobre abundância e distribuição são muito importantes para a avaliação do status de
conservação de um táxon (IUCN, 2001), sendo que uma das dificuldades para essa avaliação em nível
nacional é a escassez de dados publicados sobre composição e abundância das espécies em níveis
locais e regionais.

1.2. OBJETIVOS

Este programa objetiva quantificar as áreas de uso pelas espécies de mamíferos de pequeno e médio
porte, na área diretamente afetada (ADA) e área de influência direta (AID) do empreendimento, na
fase de construção e na operação do mesmo.
Para isto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
Inventariar e monitorar as espécies presentes na Área Diretamente Afetada (ADA), e na Área
de Influência Direta (AID);
Avaliar a alteração na estrutura populacional das populações das espécies presentes nas áreas
amostradas antes, durante e após do empreendimento; e
Propor propostas de manejo específicas para os mamíferos de médio e grande porte.

OAP® – Consultores Associados

6

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.3. INDICADORES

Número de mamíferos de pequeno e médio porte encontrados e identificados;
Quantificação da área de uso dos mamíferos de pequeno e médio porte.

1.4. OBJETO

Mamíferos de pequeno e médio porte e de difícil locomoção das áreas diretamente afetadas.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

1.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na parte insular no município de São Francisco do Sul, Santa
Catarina. A região se situa em latitude 26º15’S e longitude 48º31’W, com altitude média de 72 metros
e cobertura de floresta subtropical. Insere-se na Unidade Geomorfológica Planície Marinha, na faixa
litorânea da Ilha de São Francisco. As altitudes que não ultrapassam os 60 metros, apresentando relevo
ondulado a fortemente ondulado, com declividades de 8 a 45%.
O entorno da área é representada por um conjunto de morros, cujas encostas não apresentam
declividade superior a 45º, na forma de maciços interligados por sedimentação, constituída de granitos
e secundariamente por gnaisse.
Segundo a classificação de Koeppen, a região de São Francisco do Sul enquadra-se no grupo de clima
mesotérmico subtropical úmido, com temperatura média do mês mais frio abaixo de 18º C e acima de
3ºC, verões quentes típicos de áreas litorâneas, com temperaturas médias anuais variando entre 15ºC a
25ºC.
A formação florestal local é Floresta Ombrófila Densa formação Terras Baixas, integrante do Domínio
Mata Atlântica, está localizada entre 5 e 30 metros de altitude, recobre as planícies quaternárias
costeiras fluviais e flúvio-marinhas, até aproximadamente 30m de altitude. Pouco desenvolvida e
pouca densa, com predomínio do Calophyllum brasiliensis (olandi), Ficus organensis (figueira-domato), Tapirira guianensis (cupiúva), Nectandra rigida (canela-garuva), entre outros.
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1.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área de influência é aquela que de alguma forma sofre e exerce influência sobre o empreendimento,
seja nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos; sendo este espaço ainda, suscetível de sofrer
alterações como conseqüência da implantação, operação e manutenção ao longo da vida útil do
empreendimento.
Na Área Diretamente Afetada - ADA são contemplados os ambientes naturais e antrópicos
efetivamente alterados pela implantação deste projeto. Corresponde ao terreno a ser ocupado pelo
empreendimento, que abrange a área diretamente afetada pela instalação das estruturas civis e
equipamentos.
A Área de Influência Direta - AID corresponde a área onde os impactos das ações das fases de
implantação e operação do empreendimento incidem diretamente e de forma primária sobre a
mastofauna. Como critério mais amplo para que as interferências ambientais sejam analisadas sob um
foco mais preciso delimitou - se como área de influência direta um raio de 500 m.
A Área de Influência Indireta - AII foi definida no espaço onde os impactos provenientes das ações do
empreendimento incidem de forma indireta e com menor intensidade. Para esta área foi adotado um
raio de 1 km da área do empreendimento.
Para o período de monitoramento, as amostragens serão realizadas em ambientes de mata e áreas de
borda de estradas, visando contemplar a heterogeneidade de hábitats que o ecossistema local oferece.
A escolha dos pontos de amostragem levou em consideração as áreas de influência direta e indireta.
Com a finalidade de conferir maior precisão na distribuição dos táxons na área de estudo, serão
aferidas as coordenadas geográficas dos registros das espécies, bem como as posições das armadilhas
e dos vestígios encontrados. A Tabela 1 apresenta os pontos de amostragem de mamíferos na área de
influência do TGSC.

Tabela 1: Pontos de amostragem de mamíferos terrestres na
área de influência do TGSC.
Pontos de Amostragem
Coordenadas UTM 22 J
#P1
736323 / 7096427
#P2
736765 / 7096315
#P3
736323 / 7096327
#P4
736524 / 7096457
#P5
736888 / 7096045
#P6
736814 / 7096302
#P7
736784 / 7096322
#P8
736858 / 7096051
#P9
736886 / 7096045

A localização das áreas de influência e dos pontos de amostragem pode ser visualizada no Mapa Localização das áreas de interesse para monitoramento de Mamíferos Terrestres.
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1.5.2. MÉTODOS DE COLETA

Para a captura dos animais serão utilizadas armadilhas do tipo Sherman (7,64 x 9,53 x 30,48 cm) e
Tomahawk (40,64 x 12,70 x 12,70 cm), apropriadas para a captura de animais vivos com até três
quilos.
O número e disposição das armadilhas, bem como o período de captura, variarão entre as localidades
amostradas. A isca-padrão utilizada para a captura dos animais consistirá numa mistura de pasta de
amendoim, aveia, toucinho e banana.
De maneira geral, foram estabelecidas nove estações de captura, onde serão colocadas armadilhas tipo
Sherman, Tomahawk e armadilha fotográfica. Serão dispostas armadilhas acima do solo, localizadas
no sub-bosque (de um a dois metros de altura) ou no dossel (em plataformas estabelecidas acima de
seis metros de altura), para a captura de animais com hábitos arborícolas. O tipo de armadilha
colocada no sub-bosque será alternada, enquanto no dossel os dois tipos de armadilha serão colocadas
em cada estação de captura. Todas as armadilhas serão iscadas com uma mistura de pasta de
amendoim, mamão e banana.
Todas as excursões terão um mínimo de cinco noites consecutivas de amostragem.
Neste estudo serão utilizadas ainda quatro armadilhas fotográficas. O armadilhamento fotográfico vêm
sendo utilizado desde o início do século XX e pode ser considerado ideal para o monitoramento da
abundância de mamíferos de médio e grande porte (WEMMER et al., 1996). O uso de armadilhas
fotográficas mostra-se particularmente útil no estudo de espécies com hábitos noturnos, furtivos ou
que ocorram em baixas densidades (TOMAS & MIRANDA, 2003), pois permite o monitoramento de
diversos pontos, por longos períodos.
As armadilhas serão instaladas na área de influencia direta do empreendimento. A instalação dos
equipamentos não obedecerá a uma distribuição sistemática no campo, sendo feita especificamente nas
áreas da paisagem às quais os mamíferos de médio e grande porte foram associados através dos
registros de pegadas e vestígios (e.g. fezes, tocas) realizados no estudo anterior. As armadilhas
fotográficas foram acionadas por variações térmicas no campo de ação dos sensores, provocadas pelas
proximidades dos animais, e operaram em período integral. Para cada instalação, será registrado o
local através de suas coordenadas geográficas com o uso de GPS.
As câmeras serão armadas por um período 7 dias em cada área, durante 12 meses, contabilizando um
esforço amostral de 224 armadilhas-dia. Para a identificação das espécies foram utilizadas as seguintes
obras de referência: Mamíferos de Santa Catarina (CIMARDI, 1996), Guia de rastros e outros
vestígios de mamíferos do Pantanal (BORGES et al., 2004) e Guia de campo dos felinos do Brasil
(OLIVEIRA et al., 2005).
A abundância dos mamíferos de médio e grande porte que forem registrados fotograficamente será
obtida através de um índice que consiste em dividir os registros fotográficos de uma determinada
espécie por 100 armadilhas-dia. Para tanto, o número de registros fotográficos de cada espécie irá
considerar apenas um registro por dia, por armadilha fotográfica, exceto quando mais de um indivíduo
for observado em um mesmo registro fotográfico.
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Também serão aproveitados registros diretos de mamíferos, como animais encontrados atropelados,
carcaças, ossos, além da observação direta dos animais.
A procura ativa é uma técnica generalista, com capacidade de obtenção de vastas espécies. Dentre a
procura ativa, destaca-se a busca ativa e transectos. Na busca ativa, serão sondados microambientes à
procura por espécimes, tendo os mais variados microambientes (e. g. sob troncos, pedras, galhos,
serapilheira, cupinzeiros). Tal técnica permite encontrar espécies com hábitos diversos, pois se faz
tanto em período noturno quanto diurno (SILVA-SOARES et al., 2010; SILVEIRA et al., 2010). A
procura será realizada de forma aleatorizada no ambiente.

Assim, as campanhas serão uniformizadas em diárias e será calculado o esforço amostral em
unidade de tempo (horas/homem, quando se estabelece um número de horas é designado procura
visual limitada por tempo) ou por unidade de área de procura (SILVEIRA et al., 2010).
Para mamíferos de médio e grande porte serão realizadas buscas a procura de pegadas deixadas em
ambientes propícios, como solos úmidos, normalmente à beira de cursos d’água. A busca por estes
vestígios foi realizada em cada ponto de amostragem por no mínimo 4 h de esforço de procura.
Para identificação e contagem de pegadas têm sido usadas como índice de abundância, sobretudo para
as espécies que são de difícil visualização ou captura (WILKIE & FINN, 1990; NICHOLS &
CONROY, 1996; CUELLAR & NOSSA, 1997; STANDER et al, 1997; DOTTA, 2005).
Para o cálculo do índice de abundância relativa, o número de sequência individuais de pegadas de casa
espécie será dividido pelo total de quilômetros percorridos, em cada rastreamento. Assim, será obtido
o número de seqüências individuais de pegadas por km percorrido.
Calculada a abundância relativa, será avaliado o status das espécies de mamíferos. Para tanto, será
estabelecidas, com base adquirida em trabalhos práticos na região, três classes de distribuição das
espécies, conforme os seguintes critérios: (1) espécies raras – as que apresentarem até 0,10 sequência
individual de pegadas por km percorrido; (2) espécies comuns – as que apresentarem de 0,11 a 0,50
sequência individual de pegadas por km percorrido; e (3) espécies abundantes – as que apresentarem
acima de 0,50 sequência individual de pegadas por km percorrido.
A partir dos dados de abundância amostrados no transecto, será calculado o Índice de Diversidade de
Shannon-Wienner (H’) (LUDWIG & REYNOLDS, 1988; MAGURRAN, 1988).

em que, H’ é o índice de diversidade, ni é o numero de registros da espécie i e N é o número total de
registros.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
Programa de Resgate da Fauna Terrestre;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destaca-se a Lei nº. 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os
crimes contra a fauna previstos no Código de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais Lei nº. 9.605/98. Além disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas
lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº. 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
Para a implantação do presente programa é de fundamental importância o atendimento à Instrução
Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto à fauna,
sujeitos ao licenciamento ambiental.
Assim, é importante atender ainda a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material
zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação dos mamíferos, deverão ser apresentados junto ao órgão competente (IBAMA) através de
relatórios. Sugere-se que sejam produzidos dois relatórios técnicos parciais durante os seis primeiros
meses e dois relatórios anuais (sugerindo dois anos de monitoramento após a supressão de vegetação).
Ao final do segundo ano de monitoramento deverá ser elaborado um relatório técnico final
compreendendo os dois (2) anos de monitoramento. Os relatórios conterão introdução, descrição
detalhada das metodologias e esforços utilizados, a localização georeferenciada de todas as
informações coletadas, os resultados obtidos nas espécies indicadoras estudadas, uma análise e
discussão dos resultados obtidos e bibliografia citada, além de documentação fotográfica.
Será também entregue, ao final das atividades, um banco de dados e imagem georeferenciada com
todas as informações obtidas ao longo do monitoramento. As equipes de monitoramento entregarão os
relatórios por fase e o relatório final à coordenação do projeto, que irá compilar e revisar,
encaminhando o produto à fiscalização do órgão competente (IBAMA).

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades previstas apresentam estreita relação com as atividades de supressão de vegetação.
Sendo assim, irá anteceder as ações de supressão e terminará dois anos após o término da supressão.
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2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA

2.1. JUSTIFICATIVA

A América do Sul é considerada o continente das aves, abrigando cerca de um terço das espécies de
aves existentes na Terra. No Brasil, ocorrem 1.832 espécies de aves, entre espécies residentes e
visitantes, correspondendo a mais da metade das espécies de aves registradas para a América do Sul,
sendo o segundo país do mundo em riqueza de aves, perdendo apenas para a Colômbia, conforme o
Relatório do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2012).
Deste montante 682 ou 40,66% são assinaladas para a Mata Atlântica, sendo 207 consideradas
endêmicas. Dentre as espécies endêmicas, 24,6% constam na lista do IBAMA de fauna ameaçada. No
bioma Mata Atlântica 50 espécies são consideradas Vulneráveis; 32 espécies são incluídas na
categoria em Perigo; e 12 espécies são consideradas Criticamente em Perigo.
O estado de Santa Catarina encontra-se entre os três estados com melhor grau de conservação deste
bioma, no entanto, devido às intervenções ocorridas desde o início de sua ocupação o número de
espécies ameaçadas de extinção vem aumentando gradativamente. Atualmente o estado catarinense
aponta 34 espécies de aves incluídas na lista da fauna brasileira de espécies ameaçadas de extinção
IBAMA (2003). Já na a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina
(CONSEMA 02/2011) são 28 espécies Criticamente em Perigo, 31 Em Perigo e 38 Vulnerável,
totalizando 97 espécies.
Um dos grupos com maior risco de extinção é o das aves de rapina, o qual, mesmo apresentando
ampla distribuição, está sofrendo uma drástica redução de seus nichos e, conseqüentemente uma
diminuição gradativa de suas populações. Além deste grupo, várias outras espécies quase se
extinguiram pela caça, capturas e destruição de habitat, como é o caso do grupo dos Psitacídeos
(araras, papagaios e periquitos).
De acordo com levantamento realizado por Rosário (1996), foram registradas 596 espécies de aves
para o estado de Santa Catarina, das quais 337 ocorreram no ambiente de Floresta Ombrófila Densa,
demonstrando a importância deste ecossistema para a avifauna. Esta formação vegetal é caracterizada
pela sua estratificação, constituída por árvores, arvoretas, arbustos e ervas. A existência de vários
níveis de estrato em uma floresta densa é fundamental na distribuição vertical da avifauna, permitindo
diversas populações explorarem um mesmo ambiente, sem que ocorra competição.
Dentro deste contexto, é justificável realizar o monitoramento das espécies da avifauna ocorrente na
Área de Influência Direta - AID do empreendimento.
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2.2. OBJETIVOS

Este programa objetiva quantificar as áreas de uso pelas espécies da avifauna, na Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento, na fase de implantação e na operação do mesmo.
Para isto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
Inventariar e monitorar as espécies presentes na Área de Influência Direta (AID); e
Avaliar a alteração na estrutura populacional das populações das espécies presentes nas áreas
amostradas antes, durante e após sua implantação;

2.3. INDICADORES

Número de aves encontradas e identificadas.

2.4. OBJETO

Avifauna da área do empreendimento e do entorno.

2.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

2.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na parte insular no município de São Francisco do Sul, Santa
Catarina. A região se situa em latitude 26º15’S e longitude 48º31’W, com altitude média de 72 metros
e cobertura de floresta subtropical. Insere-se na Unidade Geomorfológica Planície Marinha, na faixa
litorânea da Ilha de São Francisco. As altitudes que não ultrapassam os 60 metros, apresentando relevo
ondulado a fortemente ondulado, com declividades de 8 a 45%.

OAP® – Consultores Associados

17

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

O entorno da área é representada por um conjunto de morros, cujas encostas não apresentam
declividade superior a 45º, na forma de maciços interligados por sedimentação, constituída de granitos
e secundariamente por gnaisse.
Segundo a classificação de Koeppen, a região de São Francisco do Sul enquadra-se no grupo de clima
mesotérmico subtropical úmido, com temperatura média do mês mais frio abaixo de 18º C e acima de
3ºC, verões quentes típicos de áreas litorâneas, com temperaturas médias anuais variando entre 15ºC a
25ºC.
A formação florestal local é Floresta Ombrófila Densa formação Terras Baixas, integrante do Domínio
Mata Atlântica, está localizada entre 5 e 30 metros de altitude, recobre as planícies quaternárias
costeiras fluviais e flúvio-marinhas, até aproximadamente 30m de altitude. Pouco desenvolvida e
pouca densa, com predomínio do Calophyllum brasiliensis (olandi), Ficus organensis (figueira-domato), Tapirira guianensis (cupiúva), Nectandra rigida (canela-garuva), entre outros.

2.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área de influência é aquela que de alguma forma sofre e exerce influência sobre o empreendimento,
seja nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos; sendo este espaço ainda, suscetível de sofrer
alterações como conseqüência da implantação, operação e manutenção ao longo da vida útil do
empreendimento.
Na Área Diretamente Afetada - ADA são contemplados os ambientes naturais e antrópicos
efetivamente alterados pela implantação deste projeto. Corresponde ao terreno a ser ocupado pelo
empreendimento, que abrange a área diretamente afetada pela instalação das estruturas civis e
equipamentos.
A Área de Influência Direta - AID corresponde a área onde os impactos das ações das fases de
implantação e operação do empreendimento incidem diretamente e de forma primária sobre a
mastofauna. Como critério mais amplo para que as interferências ambientais sejam analisadas sob um
foco mais preciso delimitou - se como área de influência direta um raio de 500 m.
A Área de Influência Indireta - AII foi definida no espaço onde os impactos provenientes das ações do
empreendimento incidem de forma indireta e com menor intensidade. Para esta área foi adotado um
raio de 1 km da área do empreendimento.
Para o levantamento da fauna na área compreendida pelo presente estudo, a metodologia a ser
empregada constituiu-se basicamente de dois princípios de amostragens (Figura 1). O primeiro,
conclusivo, baseado no contato direto do pesquisador com o objeto da pesquisa, levando a
identificação direta dos exemplares. O segundo princípio, unicamente indicativo, foi orientado na
obtenção de indícios (vocalização, ninhos, penas, ovos, entre outros) que posteriormente poderão levar
o pesquisador à comprovação da ocorrência.
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2.5.2. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Figura 1: Fluxograma do Diagnóstico Faunístico.

2.5.2.1. LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES QUALITATIVAS

O levantamento das informações qualitativas tem como principal objetivo, a obtenção de uma listagem
(check list), a mais completa possível, das espécies de aves silvestres que ocorrem em uma
determinada área de estudo.
São empregados comumente em situações nas quais é necessária a obtenção de estimativas de riqueza
e similaridade de espécies entre vários ambientes estudados.
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2.5.2.3. LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS

Os levantamentos das informações quantitativas têm como objetivo a obtenção de estimativas de
abundância de espécies de aves silvestres que ocorrem em uma determinada área de estudo.
O levantamento quantitativo por pontos de observação tem como objetivo fornecer uma estimativa da
densidade das espécies de aves da comunidade, isto é, o número de indivíduos que representam a
população de cada espécie. Cada ponto amostral será amostrado por 10 min., quando serão anotados:
1) Dia e hora do início da amostragem; e 2) Espécie e respectivo número de indivíduos registrados. As
aves sobrevoando o ponto também serão registradas.

2.5.2.4. METODOLOGIA ADOTADA

Para o levantamento qualitativo serão utilizadas as seguintes metodologias: contato visual, registro
auditivo, rede de neblina, evidencias indiretas e entrevistas. Já para o levantamento quantitativo será
utilizado às metodologias de contato visual, registro auditivo e rede de neblina.
Antes do início de cada coleta de campo, será registrado as condições climáticas predominantes no
momento da amostragem, tais como nebulosidade e chuva, que podem determinar as causas da
variação da amostra.
Para amostra todos os pontos de coleta em diferentes horários, durante as campanhas de campo serão
alternados os horários de observações entre os pontos, pois segundo Kroodsma (1984), esse
procedimento minimiza os efeitos que as horas do dia exercem sobre a atividade da avifauna.
A identificação das espécies inventariadas na Área de Influência Direta – AID será auxiliada através
da literatura especializada ROSÁRIO (1996), SICK (2001) e SIGRIST (2007), entre outras. Para o
ordenamento taxonômico será utilizado a lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.
O status de ameaça das espécies seguirá a Lista da Fauna Ameaçada de Extinção para o Estado de
Santa Catarina CONSEMA no 02/2011.
As metodologias que serão aplicadas para o levantamento qualitativo, assim como quantitativo estão
descritas a seguir.
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2.5.2.5. MÉTODOS DE COLETA DE INFORMAÇÃO

Para coletar as informações qualitativas e quantitativas durante o levantamento de campo serão
aplicadas as metodologias, descritas a seguir:
Contato visual: Observação direta, (sendo que quando necessário os indivíduos serão visualizados
com auxílio de binóculo KONUS 8X40 W.A.), durante as caminhadas nas trilhas e nos pontos fixos.
Registro auditivo: Serão gravadas as manifestações sonoras das aves, utilizando-se o gravador SonyPCM – D50 e microfone direcional Sony. Também será realizada a técnica de playback para atrair os
espécimes e poder registrá-las de forma visual e fotográfica.
Rede de Neblina: Serão redes de neblina em locais estratégicos na AID. Para este levantamento serão
utilizadas 2 redes Nylon Multilament Nets 3 metros de altura e 6 de comprimento.
Evidências indiretas: Serão analisados os vestígios encontrados, como penas, ninhos e cascas de ovo,
para eventual identificação da espécie (Esta metodologia será somente para levantamento qualitativo).
Entrevistas: Serão realizadas entrevistas direcionadas a moradores, funcionários e membros da equipe
de estudo (Esta metodologia será somente para levantamento qualitativo).

2.5.2.6. DESENHO AMOSTRAL

A escolha dos locais para estabelecimento dos pontos amostrais baseou-se principalmente no plano de
desmate planejado para o empreendimento, de forma a optar por áreas onde não seria suprimida
vegetação, possibilitando o monitoramento após a implantação do empreendimento.
Também foi considerado o grau de preservação da formação florestal, proximidade ao
empreendimento e acesso.
Para o levantamento quantitativo serão utilizados seis (6) pontos pré-determinados. Já para o
levantamento qualitativo, além dos seis (6) pontos amostrais, serão realizadas caminhadas na AID,
visando a obtenção de maior número de informações possível.
Nas Tabelas 2 e 3 estão descritas os tipos de amostragem, quantidade de pontos e coordenadas de
cada ponto amostral.
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Tabela 2: Tipo de amostragem e quantidade de ponto/redes.
Tipo de amostragem
Quantidade de Pontos/Redes
Ponto fixo
6
Rede de neblina
2
Deslocamento em trilhas
--

Tabela 3: Pontos amostrais do grupo da avifauna.
Coordenadas Planas
Pontos
Descrição do Ponto Amostral
X
Y
Vegetação
bastante
degradada
com
1
736317
7096523
edificações próxima.
Vegetação degradada, com sub-bosque
2
736289
7096369
suprimido.
3
736591
7096545
Vegetação herbácea.
4
736819
7096538
Área localizada na praia do Inglês.
Vegetação avançada localizada no morro da
5
736790
7096353
praia do Inglês.
Vegetação
avançada
localizada
na
6
736908
7096037
confluência da Rodovia BR 280 com a Rua
Francisco Mascarenhas.

Área de
Influência
AID
AID
AID
AID
AID
AID

A malha amostral pode ser visualizada no Mapa de Localização das Áreas de Interesse para
monitoramento da Avifauna.
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2.5.2.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Serão calculados os índices de diversidade e frequência de ocorrência.

Índice de diversidade

Embora os modelos de abundância de espécies descrevam a diversidade de maneira mais completa, os
índices baseados nas abundâncias proporcionais das espécies são as medidas de diversidade mais
utilizadas em ecologia. Estes índices levam em conta, tanto a uniformidade (eqüitabilidade) quanto a
riqueza de espécies, sendo chamados também de índices de heterogeneidade. O aumento do número de
espécies ou o aumento da uniformidade das abundâncias aumenta a diversidade.
O índice mais utilizado é o índice de Shannon-Wiener (H’), procedente da teoria da informação. Este
índice dá maior peso para as espécies raras, e é obtido pela equação:

onde S é o número de espécies, pi é a proporção da espécie i, estimada como ni/N, onde ni é a medida
de importância da espécie i (número de indivíduos, biomassa), e N é o número total de indivíduos. Na
prática o valor máximo de H’ é ln S, e o mínimo é ln [N/(N – S)].

Índice de Linsdale (frequência de ocorrência)

O Índice de Linsdale, também conhecido como Índice de Freqüência de Ocorrência (Silva, 1996),
expressa o número de dias em que uma determinada espécie é observada, em relação ao número total
de dias de amostragem. A observação de uma determinada espécie pode ocorrer várias vezes em um
mesmo dia de levantamento. É um índice útil para estimar quais espécies são mais comuns e quais são
menos comuns na área de estudo.
O índice de Linsdale varia entre 0 (a espécie não é observada em nenhum dos dias de levantamento) e
100% (a espécie é observada em todos os dias de levantamento). É calculado para cada uma das
espécies presentes na amostra total e é dado pela seguinte fórmula:
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onde:
IL = Índice de Linsdale (Freqüência de Ocorrência)
nri = número de dias de levantamento em que a i-ésima espécie foi observada
No = número total de dias de levantamento

A freqüência de ocorrência de uma espécie foi definida segundo Rodrigues et al. (2005) como
“abundante” quando registrada em 75 a 100% das visitas à área; “comum” quando registrada em 50 a
74% das visitas; “escassa” quando detectada em 25 a 49% das visitas. A espécie foi considerada “rara”
quando registrada em menos de 24% das visitas, a não ser se observada apenas uma vez, quando foi
considerada “ocasional”.

2.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Terrestre;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

2.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destaca-se a Lei nº. 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os
crimes contra a fauna previstos no Código de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais Lei nº. 9.605/98. Além disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas
lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº. 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
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Para a implantação do presente programa é de fundamental importância o atendimento à Instrução
Normativa FATMA nº 62/2012, que estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto à fauna,
sujeitos ao licenciamento ambiental.
Assim, é importante atender ainda a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material
zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.
RESOLUÇÃO CONSEMA nº 02/2011, lista as espécies ameaçadas de extinção para o estado de Santa
Catarina.

2.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação da avifauna, deverão ser apresentados junto ao órgão competente (IBAMA) através de
relatórios.
Ao final do segundo ano de monitoramento deverá ser elaborado um relatório técnico final
compreendendo os dois (2) anos de monitoramento. Os relatórios serão padronizados e conterá
introdução, descrição detalhada das metodologias e esforços utilizados, a localização georeferenciada
de todas as informações coletadas, os resultados obtidos nas espécies indicadoras estudadas, uma
análise e discussão dos resultados obtidos e bibliografia citada, além de documentação fotográfica.
Será também entregue, ao final das atividades, um banco de dados e imagem georeferenciada com
todas as informações obtidas ao longo do monitoramento. As equipes de monitoramento entregarão os
relatórios por fase e o relatório final à coordenação do projeto, que irá compilar e revisar,
encaminhando o produto à fiscalização do órgão competente (IBAMA).

2.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades previstas apresentam estreita relação com as atividades de supressão de vegetação.
Sendo assim, irá anteceder as ações de supressão, se estendendo por dois anos após a implantação do
empreendimento.
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3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

3.1. JUSTIFICATIVA

A herpetofauna engloba a fauna dos anfíbios (que no Brasil são representados principalmente pelos
sapos, rãs e pererecas) e répteis (tendo como principais representantes as tartarugas, lagartos, serpentes
e jacarés). Estes grupos desempenham um importante papel no equilíbrio e manutenção dos
ecossistemas, devido à grande relevância no funcionamento da teia alimentar, principalmente os
anfíbios, que consomem uma série de insetos e também servem de presa para uma grande quantidade
de vertebrados, podendo o seu declínio populacional afetar a estrutura trófica da teia alimentar dentro
da comunidade.
Os representantes destes grupos são animais pecilotérmicos, ou seja, aqueles que a temperatura interna
do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, e por isso, são mais facilmente encontrados
em regiões onde a temperatura mais elevada acelera seu metabolismo.
Os anfíbios são animais com grande dependência de ambientes úmidos, pois apresentam reprodução
com fecundação externa, possuem respiração cutânea (pele permeável a gases e água, sempre úmida) e
fase larval (girinos) aquática. Dessa forma, são mais abundantes próximos a lagoas, brejos e matas de
galeria.
Apesar da grande afinidade que esse grupo tem com os ambientes aquáticos, constitui o primeiro
grupo de vertebrados a viver fora do ambiente aquático. Entre as adaptações que permitiram a vida na
terra incluem pulmões, pernas e órgãos de sentido que podem funcionar nos dois tipos de ambientes.
As espécies deste grupo possuem tamanho bastante variado, apresentando espécies pequenas medindo
1cm de comprimento até a gigantesca salamandra chinesa Andrias davidianus. No Brasil, a maioria
dos anfíbios estão entre 3 e 10 cm de comprimento.
A fauna brasileira de anfíbios é bastante ampla, sendo representada em três ordens, distribuídas em
mais de 15 famílias. Grande parte destas espécies apresenta hábitos alimentares insetívoros sendo,
portanto, ótimos controladores de pragas.
Os répteis, por outro lado, possuem maior independência da água no ambiente, pois apresentam pele
impermeável, fecundação interna, ovos com casca e respiração pulmonar. Assim, podem viver em
ambientes longe de corpos de água. No entanto, certos répteis possuem uma forte associação com a
água, como os jacarés, diversas tartarugas e cágados, além de algumas serpentes.
Alguns desses animais, menos exigentes na escolha do habitat são beneficiados e/ou não se alteram
com a formação de barreiras, enquanto outros, mais sensíveis, sofrem com a fragmentação e a
modificação dos ambientes naturais e com outras atividades humanas.
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A maioria das espécies arroladas é terrestre (terrícolas, fossórios e arborícolas), existindo espécies de
água doce e marinha. O tamanho dos répteis atuais é bastante variado, podendo ser encontrado entre 5
cm a 10 metros de comprimento, mas a maioria está entre 25 a 150 cm.
O presente programa atende a um dos conjuntos de recomendações de mitigação apresentadas no
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal de Granéis de Santa Catarina. Todas as atividades
detalhadas neste documento têm como objetivo final minimizar as interferências geradas com a
implantação do empreendimento sobre a biota existente no entorno e em áreas limítrofes do mesmo.

3.2. OBJETIVO GERAL

Estimar a riqueza e a abundância das espécies de anfíbios e répteis na Área Diretamente Afetada ADA e Área de Influência Direta - AID do Terminal de Granéis de Santa Catarina e comparar com os
resultados obtidos durante a instalação do mesmo, buscando reconhecer eventuais interferências do
terminal sobre esta fauna.

3.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar continuidade ao levantamento das espécies de anfíbios e de répteis ocorrentes nas áreas de
amostragem;
Estimar a abundância absoluta e relativa de cada espécie registradas na área de estudo;
Verificar se a implantação do empreendimento e sua operação estão interferindo na
herpetofauna.

3.3. INDICADORES

Índices de riqueza;
Abundância relativa;
Diversidade.
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3.4. OBJETO

Espécimes de anfíbios e répteis capturados na área de influência direta e indireta do Terminal
Portuário - TGSC.

3.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na parte insular no município de São Francisco do Sul, Santa
Catarina. A região se situa em latitude 26º15’S e longitude 48º31’W, com altitude média de 72 metros
e cobertura de floresta subtropical. Insere-se na Unidade Geomorfológica Planície Marinha, na faixa
litorânea da Ilha de São Francisco. As altitudes que não ultrapassam os 60 metros, apresentando relevo
ondulado a fortemente ondulado, com declividades de 8 a 45%.
O entorno da área é representada por um conjunto de morros, cujas encostas não apresentam
declividade superior a 45º, na forma de maciços interligados por sedimentação, constituída de granitos
e secundariamente por gnaisse.
Segundo a classificação de Koeppen, a região de São Francisco do Sul enquadra-se no grupo de clima
mesotérmico subtropical úmido, com temperatura média do mês mais frio abaixo de 18º C e acima de
3ºC, verões quentes típicos de áreas litorâneas, com temperaturas médias anuais variando entre 15ºC a
25ºC.
A formação florestal local é Floresta Ombrófila Densa formação Terras Baixas, integrante do Domínio
Mata Atlântica, está localizada entre 5 e 30 metros de altitude, recobre as planícies quaternárias
costeiras fluviais e flúvio-marinhas, até aproximadamente 30m de altitude. Pouco desenvolvida e
pouca densa, com predomínio do Calophyllum brasiliensis (olandi), Ficus organensis (Figueira-domato), Tapirira guianensis (cupiúva), Nectandra rigida (canela-garuva), entre outros.
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3.5.2. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área de influência é aquela que de alguma forma sofre e exerce influência sobre o empreendimento,
seja nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos; sendo este espaço ainda, suscetível de sofrer
alterações como conseqüência da implantação, operação e manutenção ao longo da vida útil do
empreendimento.
Na Área Diretamente Afetada - ADA são contemplados os ambientes naturais e antrópicos
efetivamente alterados pela implantação deste projeto. Corresponde ao terreno a ser ocupado pelo
empreendimento, que abrange a área diretamente afetada pela instalação das estruturas civis e
equipamentos.
A Área de Influência Direta - AID corresponde a área onde os impactos das ações das fases de
implantação e operação do empreendimento incidem diretamente e de forma primária sobre a
herpetofauna. Como critério mais amplo para que as interferências ambientais sejam analisadas sob
um foco mais preciso delimitou - se como área de influência direta um raio de 500 m.
A Área de Influência Indireta - AII foi definida no espaço onde os impactos provenientes das ações do
empreendimento incidem de forma indireta e com menor intensidade. Para esta área foi adotado um
raio de 1 km da área do empreendimento.
Foram definidas 7 (sete) estações amostrais na AID para a realização das campanhas de
monitoramento de herpetofauna. Suas coordenadas estão descritas na Tabela 4.

Tabela 4: Coordenadas planas dos pontos amostrais.
Pontos
amostrais
Herpeto #1
Herpeto #2
Herpeto #3
Herpeto #4
Herpeto #5
Herpeto #6
Herpeto #7

Coordenadas Planas
X
Y
736305,00
709630,00
736749,00
709639,00
736534,00
709643,00
736305,00
709643,00
736529,00
709656,00
736536,00
709630,00
736892,00
709605,00

Descrição do ponto amostral
Dentro da área do empreendimento, na cota 50
Na margem direita da rua Francisco Machado de Souza
Dentro da área do empreendimento, na cota 25
Na área sul, fora do empreendimento, na cota 10
Dentro da área do empreendimento, na cota 25
Dentro da área do empreendimento, na cota 25
Na margem direita da rua Dr. Alfredo Darcy Addison

A localização das áreas de influência e dos pontos de amostragem pode ser visualizada no Mapa Localização das áreas de interesse para monitoramento de Herpetofauna.
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3.5.3. METODOLOGIAS COMBINADAS

A equipe técnica responsável pelo desenvolvimento deste programa deverá ser constituída por dois
biólogos, além de dois estagiários e ajudantes de campo para a instalação de armadilhas.
Anfíbios e répteis apresentam grande diversidade de formas e hábitos de vida, apresentando
adaptações para a ocupação de diferentes habitats e microhabitats. Por isso, recomenda-se a utilização
de metodologias combinadas que permitem a captura/detecção do maior número possível de espécies,
independentes de seu horário de atividade e substrato ocupado.
Para as amostragens de répteis e anfíbios, recomenda-se a utilização de metodologias complementares
conjugadas para obtenção de dados primários.

Busca ativa em transectos
A primeira metodologia consiste na procura direta de indivíduos em locais de agregações reprodutivas
(brejos, riachos, lagoas, etc.) ou refúgios (sob troncos caídos, pedras, entulhos ou restos de habitações
humanas, etc.), nos períodos diurno e noturno, percorrendo transectos em trilhas no interior de mata ou
ao longo de riachos. Na primeira fase do programa de monitoramento, essa ação também visa
reconhecer as áreas escolhidas para o estudo, as espécies ocorrentes nesses tipos de ambientes, sua
distribuição pelos micro-habitats disponíveis e sua abundância relativa, através da contagem de
indivíduos observados e da audição de machos em atividade de vocalização.
Para a execução desta metodologia, deverão ser realizadas vistorias abrangendo tanto a ADA como a
AID.
O esforço amostral empregado por meio desta metodologia é medido em pessoas-horas, ou seja,
multiplica-se o número de técnicos pelo número de horas despendidas na procura dos animais.

Armadilhas de interceptação-e-queda (pitfall traps)
A segunda metodologia é a instalação de armadilhas de interceptação-e-queda (pitfall traps; veja
CORN, 1994 e CECHIN & MARTINS, 2000), para a captura de espécies associadas ao chão de
matas, dificilmente registradas através da metodologia anterior. Segundo Vogt & Hine (1982) o seu
uso elimina os viesses causados pelas variações, entre coletores, na capacidade de encontrar animais
visualmente. Greenberg, et al. (1994) discorrem que armadilhas de queda são mais eficientes que
outros métodos para captura de lagartos e indivíduos pertencentes a anurofauna.
Foram definidas 7 (sete) estações amostrais na AID para a realização das campanhas de
monitoramento de herpetofauna. Em cada Estação será instalada uma linha de pitfall traps, contendo
10 baldes de 20 litros, distantes 0,5 m entre si, enterrados até a borda. Deverão ser realizados furos no
fundo dos baldes para evitar o acumulo excessivo de água da chuva em seu interior.
As armadilhas deverão ser unidas por cerca-guia plástica de aproximadamente 5 metros de
comprimento e 50 centímetros de altura, disposta a cruzar o centro dos baldes. A cerca deverá ser
mantida na posição vertical com o auxílio de estacas de madeira.
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Os baldes de um mesmo conjunto serão conectados por cercas-guia (drift fences) de cinco metros de
comprimento por 0,5m de altura, confeccionadas com lona plástica. Os baldes instalados na AID serão
usados ao longo de todo o programa de monitoramento para comparação dos dados antes e após as
obras.
Os baldes ficarão abertos durante sete noites consecutivas e vistoriados em todas as manhãs,
totalizando 70 armadilhas-noite de esforço amostral (10 baldes abertos por sete noites) em cada ponto
de amostragem por campanha. Após a última manhã de vistoria de cada campanha, todos os baldes
serão tampados para evitar a queda de animais durante o período no qual não haverá vistoria. Todo o
material usado na confecção das armadilhas (baldes, estacas e lonas plásticas) deverá ser retirado após
o período de monitoramento.

Periodicidade da amostragem
O monitoramento da herpetofauna começará seis meses antes do início de qualquer atividade na área,
tendo como objetivo realizar um diagnóstico na ADA e AID. Após o início da implantação o
monitoramento deverá ser realizado somente na AID, estendendo-se por dois anos depois da
implantação do empreendimento. O monitoramento será mensal até o término da supressão da
vegetação e trimestral nos meses consecutivos.

Análises estatísticas
Para este monitoramento serão calculados os índices de riqueza, abundância relativa e diversidade. A
determinação da riqueza de espécies é normalmente realizada com base em quatro categorias distintas:
número de espécies observadas, curva de extrapolação de espécies-área, integração da distribuição
espécie-área e estimativas não-paramétricas (PALMER, 1990).
Cada metodologia determina resultados mais adequados em situações distintas. Por isso, a definição
de riqueza seguirá TOWNSEND et al. (2006), que a consideram como o número de espécies em uma
determinada comunidade. Ela tem sido amplamente utilizada como uma medida de biodiversidade
(GASTON, 1996), embora na verdade seja um dos muitos parâmetros para determiná-la. O significado
de riqueza é amplamente entendido e inúmeros trabalhos contendo tais dados já existem, o que facilita
comparações. Além da riqueza total, ou seja, o número de espécies identificadas em todo
empreendimento, também serão avaliados os valores por Estação de Amostragem.
A abundância relativa é uma das variáveis mais comuns usadas por cientistas na avaliação da estrutura
de comunidades e é medida em unidades apropriadas para cada método utilizado. É chamada
abundância relativa para expressar o fato de que virtualmente todo método de coleta é de alguma
forma seletivo e, portanto, resulta em uma visão deturpada da abundância verdadeira.
Os índices de diversidade são utilizados para combinar a riqueza com a uniformidade ou equidade na
distribuição dos indivíduos entre as espécies (TOWNSEND et al., 2006), ou seja, ele se baseia na
abundância relativa das espécies. O índice de diversidade mais utilizado em estudos ecológicos é o
índice de Shannon, descrito detalhadamente em PIELOU (1977) e MAGURRAN (2004).
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Serão realizadas análises de estimativas de espécies separadamente para anfíbios e répteis, pois a prédisposição para o encontro por busca ativa ativa ou para a captura por armadilhas pode ser diferente
em cada grupo biológico. Posteriormente, dentro das análises para cada grupo, serão separados os
resultados obtidos por meio da busca ativa e pelas armadilhas de queda. Dessa forma, serão obtidas
quatro curvas do coletor a cada campanha, a saber:
Estimativa de espécies de anfíbios encontradas por busca ativa;
Estimativa de espécies de anfíbios encontradas por armadilhas de queda;
Estimativa de espécies de répteis encontradas por busca ativa;
Estimativa de espécies de répteis encontradas por armadilhas de queda;

3.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Monitoramento de Bioindicadores;
Programa de Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Terrestre;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

3.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destaca-se a Lei nº. 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os
crimes contra a fauna previstos no Código de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais Lei nº. 9.605/98. Além disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas
lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº. 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
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No âmbito estadual, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, através da Resolução
Consema nº 002, de 06 de dezembro de 2011 reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina, e estabelece no art. 2º que as espécies constantes
na lista estão protegidas de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
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4. PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA TERRESTRE

Os Planos de Salvamento e Reintrodução de Indivíduos foram apresentados em 21/08/2012 no
formado do Programa de Resgate de Fauna através do Protocolo MMA – IBAMA nº
02001.040952/2012-23. Após a análise do respectivo Programa o Parecer Técnico nº 3652/2013 –
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA considerou que o Programa de Resgate de Fauna foi
reapresentado incluindo as recomendações constantes no Parecer Técnico nº34/2012 –
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA

4.1. JUSTIFICATIVA

As ações de resgate de fauna possibilitam o manejo das populações animais que podem minimizar o
impacto das atividades de supressão de vegetação. Associada ao monitoramento, o resgate e a soltura
da fauna terrestre oferece oportunidade de sobrevivência para as espécies atingidas pelo
empreendimento e pelo desmatamento.
Também é a oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre a biologia e ecologia das espécies,
ou mesmo o incremento de informações sobre densidades, hábitos, habitats e outros aspectos da
ecologia dos organismos, mesmo se tratando de estudos sob condições adversas.

4.2. OBJETIVOS

Realizar o resgate de fauna terrestre na área de implantação do empreendimento;
Triagem e/ou reabilitação das espécies encontradas;
Realocação dos indivíduos encontrados para área de soltura;
Realizar o tombamento em coleção cientifica das espécies que foram encontradas mortas.

4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Considerando que o empreendimento será implantado em área alterada, com baixa riqueza de
espécies, esse programa tem os seguintes objetivos específicos:
Minimizar o impacto direto sobre a fauna durante a supressão;
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Minimizar o número de mortes de pequenos animais durante a fase de instalação do
empreendimento na ADA do empreendimento;
Em caso de morte de pequenos animais, encaminhar os espécimes para coleções zoológicas,
tais como Museus de História Natural e Universidades.

4.3. INDICADORES

Número de animais resgatados e realocados para a área de soltura;
Número de atendimentos a animais feridos no centro de triagem;
Número de animais tombados em coleção científica.

4.4. OBJETO

Animais de pequeno e médio porte e de difícil locomoção da avifauna, herpetofauna e
mastofauna das áreas diretamente afetadas.

4.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

4.5.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na parte insular no município de São Francisco do Sul, Santa
Catarina. A região se situa em latitude 26º15’S e longitude 48º31’W, com altitude média de 72 metros
e cobertura de floresta subtropical. Insere-se na Unidade Geomorfológica Planície Marinha, na faixa
litorânea da Ilha de São Francisco. As altitudes que não ultrapassam os 60 metros, apresentando relevo
ondulado a fortemente ondulado, com declividades de 8 a 45%.
O entorno da área é representada por um conjunto de morros, cujas encostas não apresentam
declividade superior a 45º, na forma de maciços interligados por sedimentação, constituída de granitos
e secundariamente por gnaisse.
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Segundo a classificação de Koeppen, a região de São Francisco do Sul enquadra-se no grupo de clima
mesotérmico subtropical úmido, com temperatura média do mês mais frio abaixo de 18º C e acima de
3ºC, verões quentes típicos de áreas litorâneas, com temperaturas médias anuais variando entre 15ºC a
25ºC.
A formação florestal local é Floresta Ombrófila Densa formação Terras Baixas, integrante do Domínio
Mata Atlântica, está localizada entre 5 e 30 metros de altitude, recobre as planícies quaternárias
costeiras fluviais e flúvio-marinhas, até aproximadamente 30m de altitude. Pouco desenvolvida e
pouca densa, com predomínio do Calophyllum brasiliensis (olandi), Ficus organensis (figueira-domato), Tapirira guianensis (cupiúva), Nectandra rigida (canela-garuva), entre outros.

4.5.1.1. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE

A área de influência é aquela que de alguma forma sofre e exerce influência sobre o empreendimento,
seja nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos; sendo este espaço ainda, suscetível de sofrer
alterações como conseqüência da implantação, operação e manutenção ao longo da vida útil do
empreendimento.
Neste programa, a ação de resgate e realocação somente será realizada na Área Diretamente Afetada –
ADA, que corresponde ao terreno a ser ocupado pelo empreendimento, que abrange a área diretamente
afetada pela instalação das estruturas civis e equipamentos, assim como a área onde está localizado o
bota-fora. E ainda, a área do Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul.
A localização das áreas de influência e dos pontos de amostragem pode ser visualizada no Mapa Localização das áreas de interesse para monitoramento de Mamíferos Terrestres.
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4.5.2. MÉTODOS DE COLETA

O presente Programa de Resgate de Fauna deverá ser executado em duas etapas:
1. Etapa Pré-Resgate, que consiste (i) na obtenção da autorização de captura, coleta e transporte
de fauna e (ii) na mobilização logística e treinamento da equipe de resgate de fauna.
2. Etapa de Resgate, na qual se realizam os resgates dos pequenos vertebrados terrestres e
aqueles com difícil locomoção, de forma concomitante às atividades de supressão de
vegetação, e posterior soltura em área pré-determinada.

ETAPAS PRÉ-RESGATE

a) Autorização para o Resgate de Fauna Silvestre
A autorização de captura, coleta e transporte de fauna silvestre relacionada às atividades de resgate de
fauna silvestre, bem como aos outros grupos faunísticos a serem monitorados já está sendo solicitada
junto à Coordenação de Gestão do Uso de Espécies da Fauna - COEFA.

b) Treinamentos para o Resgate de Fauna

b.1) Treinamento da Equipe de Corte
A capacitação dos trabalhadores deverá anteceder as atividades de desmatamento. Nesta etapa serão
realizados encontros diários com cada frente de trabalho, antes de iniciar as atividades, a fim de
explicitar os procedimentos a serem adotados durante a supressão da vegetação.
Os temas propostos são direcionamento e velocidade do corte, identificação de locais de refúgio ou
nidificação e procedimentos a serem adotados quando algum animal for localizado.

b.2) Treinamento da Equipe de Resgate
A equipe será composta de dois profissionais de curso superior, sendo um Biólogo e um Médico
Veterinário, além de um técnico de campo e um auxiliar. Os auxiliares que realizarão o resgate da
fauna silvestre serão orientados, na fase de planejamento do resgate, em relação a temas como
conceitos gerais da fauna e procedimentos de resgate. A ementa proposta para este treinamento esta
apresentada na tabela abaixo:
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Treinamento básico de resgate e salvamento de fauna silvestre para técnicos e auxiliares.
Carga horária total de 10h.
Atividade a ser
Carga
Nº
Descrição das Atividades
Responsável
Realizada
Horária
Apresentação das atividades que serão
desenvolvidas no transcorrer do treinamento e
1
Exibição das Atividades
01h
Biólogo
posterior trabalho, bem como a exposição do
local de trabalho e da equipe.
Apresentação dos conceitos e definições de todo
os assuntos envolvidos nas atividades de resgates
2
Conceitos Básicos
de fauna e flora. Apresentando os procedimentos
03h
Biólogo
e ações a serem efetuadas durante os resgates de
flora, fauna e supressão da vegetação.
Apresentação do Projeto Básico e Estudo de
3
Exibição do Projeto
Inventário Faunístico e Florístico. Possibilitando
01h
Biólogo
uma abordagem das espécies a serem resgatadas.
Conscientização e demonstração do sistema de
Exibição
dos
segurança e preocupações necessárias na fase de
Biólogo/
4
Procedimentos
de
01h
resgate de flora e na captura de animais e na
Veterinário
Segurança
supressão de vegetação.
Demonstração das metodologias e armadilhas
5
Atividades práticas
03h
Biólogo
utilizadas.
Delimitação da área de supressão da vegetação,
6
Determinação da Área
onde ocorrerá o resgate de flora e fauna e da área
01h
Biólogo
de reposição e soltura.
Determinação
das Apresentação e determinações de cada atividade
7
01h
Biólogo
atividades e cronogramas para o técnico ou auxiliar responsável.

ETAPAS DE RESGATE

a) Características da Operação de Resgate
As operações de resgate previstas para este programa serão pautadas por duas atividades:
i.
ii.

Os animais silvestres encontrados mortos ou sem condições de saúde para a soltura serão
encaminhados a museus e coleções zoológicas;
Resgate (propriamente dito) e soltura dos demais animais terrestres: mamíferos, anfíbios e
répteis serão os grupos taxonômicos mais comuns.
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b) Procedimentos de Resgate

b.1) Vistoria das Áreas de Corte
O Plano de Desmatamento, que será apresentado na seqüência, foi proposto no intuito de balizar as
ações quanto a supressão da vegetação. Além do Plano, a equipe de resgate fará uma vistoria no local
antes da execução das atividades com o intuito auxiliar na estratégia de ação da equipe de
desmatamento, além de ter como objetivo a localização de nidificação ou até mesmo animais já em
fase de reprodução.
Os ninhos que forem encontrados deverão ter seu entorno isolado num raio de 20 m, e somente o corte
será liberado após a desocupação do ninho pela prole. Também serão removidas as estruturas naturais,
como troncos caídos e ocos de árvores, que poderão ser remanejados para as áreas que não serão
cortadas, a fim de manter locais propícios para abrigar a fauna. Durante esse processo também serão
vasculhados locais que possam abrigar espécimes para realização do resgate e posterior soltura.

b.2) Acompanhamento do Desmatamento
A equipe de corte deverá seguir o Plano de Desmate proposto e sempre sendo acompanhada da equipe
de resgate, para que esta possa proceder a captura da fauna que porventura não consiga se deslocar.
Após a seleção da área a ser desmatada, os trabalhadores da supressão de vegetação deverão vasculhar
a área a pé, utilizando foices e facões para a retirada de galhos e pequenos arbustos e, ao mesmo
tempo, verificando a presença ou não de animais, em conjunto com a equipe de resgate da fauna.
Somente depois deste procedimento a área poderá ser liberada para o corte com motosserras.
As espécies existentes na área do empreendimento mais sensíveis à antropização tendem a promover
seu deslocamento espontâneo para outras áreas quando iniciarem a movimentação das máquinas,
minimizando assim a necessidade de manejo direto.
No entanto, a medida que as frentes de serviços forem avançando, deverão ser formados corredores de
escape, que permitam a fuga da fauna silvestre para áreas de refúgio. Os corredores de escape
constituem faixas de vegetação que permitem a interligação entre as áreas em processo de desmate e
as áreas de mata remanescente.
O manejo da fauna deverá ser executado por equipe técnica especializada contratada pelo
empreendedor do projeto, podendo ser engajados nesta atividade as instituições públicas de pesquisa e
extensão.
Durante a operação de desmatamento os trabalhadores e a comunidade local ficarão expostos a
acidentes com mamíferos, animais peçonhentos (serpentes, aranhas, escorpiões e lacraias), abelhas e
vespas. Assim sendo, medidas que previnam estes acidentes deverão ser adotadas durante a execução
dos trabalhos.
O detalhamento das interações entre as ações de supressão vegetal e o acompanhamento e manejo de
fauna, são definidos em programa específico, seguindo as orientações constantes no PBA, são
apresentadas as seguir, alguns exemplos desta integração:
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Durante as ações de supressão da vegetação, equipe de resgate de animais silvestres
acompanhará as frentes de trabalho com o objetivo de resgatar os exemplares que não
conseguiram se dispersar;
Todos os envolvidos com os trabalhos deverão ser orientados sobre os cuidados a serem
tomados em relação aos animais peçonhentos;
De qualquer forma, as empresas contratadas para a supressão da vegetação deverão
comunicar-se com as equipes contratadas para o manejo da fauna, de modo a permitir que as
equipes de resgate acompanhem as ações de desmatamento e limpeza das áreas, promovendo a
retirada de todas as formas de vertebrados terrestres que forem encontradas, contribuindo,
assim, para a mitigação dos impactos do desmatamento sobre a fauna local.
Caso algum animal seja encontrado ferido será atendido imediatamente pelo Médico Veterinário que
estará sempre junto da frente de trabalho. Será utilizada uma base clínica móvel que acompanhará o
Médico Veterinário em tempo integral e, caso seja necessário, alguma intervenção médica mais
elaborada, o animal será conduzido até uma clínica veterinária mais próxima.
Depois deste tratamento e a recuperação do animal, cada caso será avaliado pela equipe técnica em
conjunto com o núcleo de fauna do IBAMA, para decidir o destino do indivíduo, qual seja:
zoológicos, mantenedouros, criadouros e afins.
Aqueles indivíduos encontrados em boas condições de saúde serão realocados para áreas de
conservação de uso integral, como o Parque Estadual Acaraí), aos limites do desmatamento, por meio
de coleta manual com auxílio de apetrechos adequados como redes, puçás, ganchos, pinções e
eventualmente anestesiados por intermédio de zarabatanas, sempre observando a similaridade e a
qualidade dos habitats.

b.3) Destino dos Animais Resgatados
Deverá ser implantado nas proximidades das áreas de supressão vegetal um Centro de Triagem
Provisório (CTP) que deverá ser composto de um veterinário e um auxiliar. O CTP deverá ter como
objetivos o recebimento, a triagem, a preparação e o encaminhamento dos animais resgatados.
A destinação destes animais poderá ser a soltura ou o aproveitamento científico. Os animais
encontrados mortos ou sem condições para soltura serão encaminhados para o Acervo Biológico da
Universidade de Região de Joinville - UNIVLLE (ver Figura 1), aproveitamento científico.
A destinação para soltura significa incorporar o animal a um experimento de soltura, em sítio prédefinido. A principal atividade a ser executada pela equipe é receber os animais, verificar suas
condições de saúde, proceder aos cuidados médico-veterinário adequados e decidir sobre o destino dos
mesmos (soltura ou aproveitamento científico). A prioridade é a soltura (realocação) dos animais.
Decidida a soltura, os animais são realocados para o sítio pré-definidos, para o caso deste programa de
resgate de fauna o Parque Estadual do Acaraí, em São Francisco do Sul (ver Figura 2).
Não é esperada a presença de mamíferos de grande porte na área de resgate. Eventualmente isso pode
acontecer e a equipe de resgate deverá estar apta a imobilizar animais de maior porte e levá-los para o
Centro de Triagem. Caso seja necessário, o mamífero deverá ser anestesiado à distância.
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Figura 1. Declaração de Aceite de material biológico na UNIVILLE.
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Figura 2. Termo da FATMA para reintrodução de animais silvestres no Parque Acaraí.
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A destinação para soltura significa incorporar o animal a um experimento de soltura, em sítio prédefinido. A principal atividade a ser executada pela equipe é receber os animais, verificar suas
condições de saúde, proceder aos cuidados médico-veterinário adequados e decidir sobre o destino dos
mesmos (soltura ou aproveitamento científico). A prioridade é a soltura (realocação) dos animais.
Decidida a soltura, os animais são realocados para o sítio pré-definidos, para o caso deste programa de
resgate de fauna o Parque Estadual Acaraí (situado na Praia Grande, em São Francisco do Sul) (ver
Mapa de Localização das Áreas de Resgate e Realocação da Fauna Terrestre).
Não é esperada a presença de mamíferos de grande porte na área de resgate. Eventualmente isso pode
acontecer e a equipe de resgate deverá estar apta a imobilizar animais de maior porte e levá-los para o
Centro de Triagem. Caso seja necessário, o mamífero deverá ser anestesiado à distância.

4.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
Estudo e Análise de Risco;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Plano de Ação de Emergência;
Programa de Comunicação Social.

4.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, junto com a
flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado.
Da legislação infraconstitucional destaca-se a Lei nº. 5.197/67, que estabeleceu o Código de Caça. Os
crimes contra a fauna previstos no Código de Caça foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais Lei nº. 9.605/98. Além disso, o Decreto nº 3.179/99 prevê sanções administrativas a várias condutas
lesivas à fauna.
O Ministério do Meio Ambiente, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil junto à
Convenção sobre Diversidade Biológica e à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, considerando o disposto na Lei de Crimes
Ambientais, no Código de Caça, no Código Florestal e no Decreto nº. 3.179/99; e considerando os
princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, constantes do
Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, promulgou a Instrução Normativa MMA nº. 03, de 27 de
maio de 2003, dispondo sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.
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O Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA promulgou a Resolução CONSEMA nº 002, de
06 de dezembro de 2011, que reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção
no Estado de Santa Catarina.
Para a implantação do presente programa é de fundamental importância o atendimento à Instrução
Normativa IBAMA nº 146/2007, que estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação, em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto à fauna,
sujeitos ao licenciamento ambiental.
Assim, é importante atender ainda a Portaria nº 332/90, que dispõe sobre a coleta de material
zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.

4.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O programa de monitoramento e resgate necessita da análise periódica da situação da biota, e será
realizada por meio de captura do indivíduo, avaliação da condição de integridade (será realizada por
um médico veterinário), e relato da causa e condições do indivíduo (observada a atividade que está
sendo desenvolvida).
A descrição das atividades realizadas, os resultados parciais, os resultados e conclusões finais sobre a
situação dos indivíduos capturados e realocados serão apresentados junto ao IBAMA através de
relatórios. Serão produzidos relatórios técnicos trimestrais e relatório final.
O relatório final deverá conter a lista de espécies e número de indivíduos resgatados, lista de espécies
e número de indivíduos tombados em coleção científica, banco de dados, documentação fotográfica
(do resgate/soltura e dos indivíduos tombados), imagem georeferenciada com todas as informações
obtidas ao longo do monitoramento, bem como a lista de espécimes tombados em coleção científica.

4.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades previstas apresentam estreita relação com as atividades de supressão de vegetação.
Sendo assim, iniciará junto com as ações de supressão e terminará quando todos os animais resgatados
forem realocados ou tombados em coleção científica.
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5. PLANO DE DESMATE

O desenvolvimento do Plano de Desmate ou Plano de Desmatamento deve seguir critérios específicos
que validem e justifiquem a forma de sua composição e estruturação. Portanto, o presente plano, com
a função de orientar as operações e minimizar os impactos sobre o meio ambiente, está fundamentado
em premissas para um alinhamento de conduta e delineamento das atividades necessárias, que
garantam o pleno desempenho quando da execução da supressão da vegetação na área de implantação
do Terminal de Granéis de Santa Catarina no Município de São Francisco do Sul.

5.1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista a programação das atividades inerentes à supressão da vegetação necessária para
implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC, o Plano de Desmate a seguir
objetiva, além do atendimento à legislação vigente, atingir as seguintes metas:
Limpeza da área a ser utilizada para a implantação do empreendimento;
Salvamento da flora (epífitas);
Salvamento da fauna e sua condução para locais de refúgio;
Preservação das áreas remanescentes;
Aproveitamento dos recursos florestais gerados pelo desmatamento; e
Proteção dos trabalhadores quando do corte da vegetação arbórea.
Assim, o Plano de Desmate constitui-se de uma sequência de ações definidas a partir do conhecimento
dos projetos técnicos, do inventário florestal e do diagnóstico ambiental da área como um todo,
fixando as diretrizes do trabalho de remoção da vegetação da área de implantação do empreendimento
e minimizando os impactos decorrentes da ação nos componentes bióticos (fauna e flora), população
circunvizinha e trabalhadores.
Conforme projeto técnico e inventário florestal apresentados previamente a esta instituição ambiental,
para a implantação das obras projetadas será necessária a remoção da vegetação típica de Floresta
Ombrófila Densa, em diversos estágios sucessionais, existente na área total de 57.405,56 m2.

A) DESCRIÇÃO BÁSICA DO PLANO DE DESMATE

O Plano de Desmate necessário a execução do processo de supressão da vegetação nativa será
estabelecido com base nas seguintes diretrizes ambientais e socioeconômicas:
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Inventário florestal da área e projetos técnicos apresentados previamente a esta Instituição
Ambiental;
Aproveitamento dos recursos florestais existentes na área a ser desmatada;
Proteção aos trabalhadores envolvidos com a operação; e
Proteção à fauna, à flora remanescente e aos recursos hídricos.
O desmatamento da área deverá ser executado de acordo com o Plano de Desmate, entretanto, deverá
ter como suporte legal a autorização para desmatamento concedida pelo órgão ambiental competente.
Diversos são as condicionantes que podem orientar um planejamento de atividades de desmatamento,
alguns aspectos podem ser considerados como de maior relevância, destacando-se os seguintes:
Condicionantes inseridos nas demais licenças ambientais;
Situação (espacialização e volumetria) das tipologias vegetais;
Topografia do terreno;
Distribuição da infra-estrutura viária, destacando-se os acessos à área a ser desmatada;
Áreas remanescentes, contíguas às áreas a serem desmatadas, as quais podem servir como
corredores de fuga e refúgio para a fauna silvestre.
O Plano de Desmatamento deve integrar as seguintes ações:
Demarcação das áreas a serem desmatadas;
Salvamento dos espécimes epífitos;
Demarcação dos corredores de escape da fauna silvestre e das áreas remanescentes;
Definição dos métodos de desmatamento;
Proteção ao trabalhador contra acidentes;
Minimização dos impactos das atividades inerentes ao corte da vegetação sobre o meio
ambiente.

B) SISTEMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

A base informativa para o dimensionamento dos sistemas operativos para a supressão da vegetação é
proveniente da conjugação das premissas expostas no inventário florestal associados com alguns
trabalhos correlatos, entre os quais cita-se:
Carta imagem georeferenciada, que representa o mapeamento da área objeto;
Inventário florestal da área objeto;
Tipologia florestal e infraestrutura a ser desenvolvida, estabelecendo diferentes setores em
função das possibilidades de mecanização florestal;
Diagnóstico local/regional pertinente ao potencial econômico para o destino do material
proveniente da supressão da vegetação;
Retirada do material lenhoso em diferentes dimensões, a ser especificado a seguir.
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C) PLANO OPERACIONAL PARA A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

c.1) Dimensionamento da Supressão da Vegetação (Cronograma)
Para o dimensionamento das atividades do “Plano de Desmate”, foram estabelecidos algumas
premissas, que interferem diretamente sobre o planejamento e logística das operações de supressão
vegetal, quais sejam:
Execução das atividades de supressão de vegetação e limpeza do terreno em até 60 (sessenta)
dias, em função do cronograma das obras, considerando semanas efetivas de 06 (seis) dias
úteis;
Supressão de 57.405,56 m2 de vegetação nativa em diversos estágios sucessionais, gerando um
volume calculado de 534,37 m3 (694,74 st) de lenha;
Limpeza efetiva das áreas com vegetação suprimida (retirada dos resíduos).

c.2) Avaliação da Infraestrutura Local

A avaliação da infraestrutura local tem a finalidade de reconhecer e definir a base para a retirada do
material lenhoso, abrangendo o transporte, a remoção e a estocagem do material suprimido, bem como
a logística integrada ao plano operacional da supressão, compreendendo o corte, o traçamento, o
estaleiramento e o preparo da madeira para o efetivo transporte. Esta avaliação integrada classificou os
seguintes componentes (vias) da infraestrutura:
Estradas principais ou classe “A” – estradas que permitem trânsito pleno em qualquer época
do ano e por qualquer configuração de veículo, podendo ou não ser pavimentada, mas com
leito amplo e firme;
Estradas secundárias ou classe “B” – estradas vicinais, em leito natural que permitem bom
tráfego o ano todo, porém que exigem manutenção eventual ou periódica e possuem restrição
ao tráfego intenso de veículos longos e composições acima de 30 toneladas;
Estradas terciárias – estradas estreitas, em leito natural, as quais exigem manutenção
periódica e tem limitação de tráfego em épocas chuvosas;
Caminhos Operacionais ou Ramais - são caminhos de caráter sazonal, nos quais somente
existe trânsito de máquinas e equipamentos florestais no período operacional e são abertos
dentro da floresta, para o trânsito de remoção da madeira;
Pátios ou Estaleiros – áreas designadas para acumular e estocar o produto da supressão da
vegetação, especialmente o material lenhoso comercializável (lenha, moirões e toras), que
neste caso deverão estar em ponto estratégico de conexão com as estradas;
Para compor a infraestrutura viária da área durante o processo de supressão e a retirada da madeira,
deverá ser aberto ramal ou caminho pela área denominada em projeto de Área 01-A. Este ramal, após
obras de melhoria e conforme projeção técnica, será destinado ao acesso do empreendimento.
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c.3) Composição dos Sistemas Operacionais

A composição dos sistemas operacionais tem correlação direta com os aspectos qualitativos e
quantitativos da vegetação a ser suprimida e a infraestrutura necessária a retirada do material lenhoso.
Entretanto, outros fatores relevantes contribuem para o plano operacional tais como as características
físicas locais, como o relevo, a hidrografia, o clima, e até mesmo a disponibilidade de mão de obra
especializada.
Entretanto, cabe salientar que o sistema operacional aqui apresentado serve como indicativo para a
execução das operações de retirada da vegetação, podendo ser ajustado, ou otimizado durante a
execução das atividades de campo em função de peculiaridades locais.

Sistema Operacional para a Supressão da Vegetação

O sistema operacional para a supressão da vegetação é o arranjo de técnicas com a função de derrubar
a vegetação, aproveitar o produto lenhoso e promover a limpeza efetiva da área. O sistema produtivo
mais conveniente para as formações florestais observadas na área do empreendimento é o Sistema
Mecanizado combinado com o Sistema Manual, denominado Sistema Misto, onde a mão de obra (com
motosserra e auxiliares) é aplicada de forma conjunta com o sistema mecanizado, visando o melhor e
maior aproveitamento do material lenhoso.

Descritivo Técnico para a Supressão da Vegetação

O sistema operacional para a supressão da vegetação é composto por um grupo de atividades que
quando executadas corretamente auxiliam na minimização dos impactos ao meio ambiente e aceleram
a execução do processo.
Entre as principais atividades envoltas com a supressão da vegetação cita-se:
Derrubada com motosserra;
Repique da madeira derrubada em lenha;
Estaleiramento da lenha;
Separação e empilhamento da lenha nos ramais predefinidos;
Carregamento, remoção e descarregamento da lenha.
Em linhas gerais é apresentado nas figuras abaixo, de forma ilustrativa, o fluxo operacional das
atividades inerentes ao processo de supressão da vegetação e retirada do material lenhoso.
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Figura 2: Sistema operacional para o corte e retirada da
vegetação na área do empreendimento 1. Na área objeto
ocorrerá apenas a retirada de material lenhoso.

Figura 3: Esquema operacional para supressão e
retirada da vegetação nas áreas com inclinação1.

Características Gerais do Sistema de Operação

Como parâmetro para balizar a execução da operação ficam pré-definidos:
Leiras com largura aproximada de 5,0 m e comprimento médio de 15,0 m, não ultrapassando
altura média de 2,5 m;
Disposição das leiras de forma perpendicular à declividade do terreno, as margens dos
arruamentos;
Distanciamento entre leiras em paralelo de, no mínimo 10 m;
O pátio de estaleiramento, para posterior carregamento para fora da área será delimitado na
área denominada em projeto de Área 01.

1

LACTEC – EIA/RIMA Usina Hidrelétrica Mauá - Plano de Supressão da Vegetação. www.usinamaua.com.br.
– Acesso: dia 02 de julho de 2012.
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Estrutura (Maquinário e Mão de Obra) Operacional Básica

Como configuração básica para atender ao proposto, considerando o prazo de 45 dias, conforme
cronograma proposto, e a estrutura mínima operacional necessária, recomenda-se a seguinte
composição das equipes de campo:
Trator de esteira com potência da ordem de 140 HP e lâmina “bulldolzer” frontal ou “garfo”
com um operador;
Trator Agrícola 120 HP com grua/pinça para carregamento e descarregamento e operador;
Motosserras com sabre de dimensão entre 16” e 22” e corrente padrão 3/8 dente quadrado,
com um operador e mais dois ajudantes;
Caminhão com ou sem “truck” com potência da ordem de 90 a 130 HP com um motorista e
mais dois ajudantes para carga e descarga.
Assim, para o sistema considerado, em função do calendário estimado, da área total determinada para
supressão, relevo do terreno e vegetação a ser suprimida, tem-se como premissa um turno de 8,0 horas,
com eficiência operacional da ordem de 75 - 80 %, ou seja, em média 6,4 horas efetivas de produção.
Para atender a proposição apresentada as equipes de campo devem ser capacitadas e previamente
treinadas, indo em conformidade com o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da
Obra.

D) ATIVIDADES CORRELATAS À SUPRESSÃO VEGETAL

Conforme previamente abordado, o Plano de Desmate em conjunto com o Programa de
Monitoramento da Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas tem interface direta com o
Monitoramento e Resgate da Fauna Terrestre, a Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra e
a Compensação Florestal (manutenção e preservação das áreas remanescentes), visando
principalmente a minimização dos impactos que tal atividade acarreta ao meio ambiente.
Ainda a que se destacar a relação das atividades previstas no presente Plano de Desmatamento e
conforme especificações constantes no Programa de Monitoramento da Supressão da Vegetação e
Salvamento de Epífitas com os Programas de Gestão Ambiental, Auditoria Ambiental e de
Comunicação Social, fase a interferência do presente plano com as questões sociais, principalmente
em relação aos trabalhadores da obra e a população circunvizinha.
Assim, são inseridas neste Plano algumas diretrizes para correta interface dos desmatamentos com
outras atividades, sendo que algumas serão de responsabilidade direta da empresa contratada para a
realização dos desmatamentos e em outras haverá apenas a organização de ações em conjunto com o
empreendedor ou equipes contratadas para a realização de outros Programas Ambientais.
Neste contexto, cabe salientar que, as atividades de supressão da vegetação e abertura da estrada de
acesso na área do empreendimento somente ocorrerão quando o órgão ambiental licenciador emitir a
devida Autorização de Corte da Vegetação.
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Todavia, todas as condicionantes do processo de licenciamento ambiental, constantes na Autorização
de Corte deverão ser atendidas pelo empreendedor ou constarem em planos de trabalhos a serem
executados no decorrer da implantação do empreendimento.

d.1) Demarcação das Áreas a serem Desmatadas

A área a ser desmatada deverá ser delimitada previamente as atividades de supressão de vegetação. A
demarcação destas áreas deverá ser realizada por equipe especifica de levantamento topográfico com
aparelho de precisão.
O Plano de Desmatamento deverá levar em consideração uma série de medidas importantes visando a
mitigação dos impactos ambientais causados pela supressão da vegetação necessária à implantação do
empreendimento, entre elas a formação de corredores de escape da fauna silvestre e a delimitação das
áreas de vegetação remanescentes, além de se definirem as frentes de desmatamento considerando a
fuga dos animais em direção as áreas de refúgio.
A delimitação topográfica das áreas propostas para a supressão vegetal, conforme mapas em anexo,
quando necessária, deverá ser realizada pelas empresas contratadas para a supressão vegetal, com
auxílio de topografia de campo, de forma que, em nenhum caso, sejam desmatadas áreas externas ao
perímetro do futuro reservatório.
Esses cuidados com a locação da cota em áreas de vegetação arbórea,serão de extrema importância,
visto que, parte da metodologia de recomposição da vegetação ciliar, se baseia na manutenção de
estágios médios e avançados de regeneração natural (florestas e capoeiras) na futura faixa de proteção
do reservatório (APP), de modo que estas formações possam funcionar como banco de germoplasma
para a sucessão de áreas desprovidas de cobertura vegetal.
Por outro lado, alguns ambientes florestais situados nos limites do reservatório deverão ser
conservados, tendo em vista a manutenção de ambientes propícios à fauna semi-aquática e aquática,
que poderá encontrar abrigo nestes locais. Estas áreas deverão ser demarcadas previamente ao início
do desmatamento.

d.2) Técnicas de Desmatamento

Na determinação das técnicas e do tipo de equipamento a ser empregado no desmatamento da área
devem ser levados em conta os fatores negativos que afetam a capacidade de trabalho das máquinas,
entre os quais se cita a topografia, tipo de solo, clima, afloramentos rochosos, a tipologia vegetal,
incluindo a densidade da vegetação, diâmetro dos troncos das árvores, número de árvores por hectare,
etc.
O corte da vegetação arbórea deve ser iniciado a partir da área denominada em projeto de Área 01-A,
com o estaleiramento dos indivíduos arbóreos ao lado da estrada, bem como a limpeza da faixa de
trânsito (arruamento) com trator esteira.
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Com a conclusão da execução desta primeira etapa adentra-se na área também classificada como
estágio inicial de regeneração, denominada em projeto técnico de Área 01. É nesta área que o pátio
para deposição da lenha a ser retirada da Área 02, Área 03 e Área 03-A deverá ser locado. O local
escolhido para implantação do pátio deu-se principalmente pelo relevo do terreno, facilidade de
locomoção dos caminhões, carregamento e transporte da lenha para fora da área.
Ainda, em relação a execução do desmatamento, recomenda-se a efetivação das atividades durante o
período de estiagem, devido principalmente aos tipos de ramais e arruamentos a serem construídos e o
relevo da área a ser trabalhada.
Deste modo, o Plano de desmate, constitui-se de uma seqüência de ações, definidas a partir do
conhecimento do projeto técnico e do diagnóstico ambiental da área.

d.3) Definição dos Métodos de Desmatamento

Para a definição dos métodos de desmatamento devem ser considerados, principalmente, o
levantamento dos fatores negativos que afetam a capacidade de trabalho das máquinas e mão de obra,
tais como: topografia, tipo de solo, condições climáticas, afloramento rochoso e o levantamento da
tipologia florestal, observando-se a densidade da vegetação, diâmetro dos troncos das árvores, tipos de
madeiras, duras ou moles e quantidade de árvores por hectare, aspectos estes que foram apresentados
previamente no inventário florestal.
Dentre os vários métodos de desmatamento, para a área em epígrafe serão utilizadas as seguintes
metodologias:

Desmatamento Parcial

Este tipo de desmatamento aplica-se principalmente as estradas, acessos internos, aceiros e etc. São
abertos com equipamentos mecânicos. Nestas áreas que serão desbravadas mecanicamente,
previamente serão derrubadas todas as árvores com auxilio de moto serra, havendo posteriormente o
total destocamento pelos tratores de esteiras equipados com lâmina frontal e ancinho, sendo o material
enleirado ao longo das estradas, aceiros e etc. Desta forma ocorrerá um aproveitamento quase total do
material lenhoso. Esta é uma forma de desmatamento pouco onerosa e indicada para áreas pequenas.

Desmatamento Tradicional

Esta modalidade de desmatamento requer grande disponibilidade de mão de obra e oferece condições
para o aproveitamento da madeira extraída. Neste tipo de desmatamento todas as operações do
desbravamento são efetuadas manualmente, onde a vegetação é derrubada, desdobrada, empilhada
(estaleiros) e posteriormente levada ao pátio para o transporte da lenha.
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O carregamento e transporte da lenha são realizados por trator, bem como o arraste dos fustes poderá
ser efetuado por maquinário, devido principalmente ao tipo de relevo da área. Em todas as atividades
de desmatamento, existem várias maneiras para a exploração e aproveitamento do material lenhoso, de
acordo com a tipologia florestal e o volume de madeira existente.
Portanto, analisando as características da área e do projeto técnico recomenda-se a adoção do método
de desmatamento parcial, a ser realizado na estrada de acesso, associado ao método de desmatamento
tradicional, nas demais áreas do empreendimento.
Destaca-se também que durante o desmatamento deverá ser feito o salvamento das epífitas
encontradas na área de corte e o monitoramento e afugentamento da fauna, bem como deverá ser
respeitada a demarcação prévia das áreas a serem desmatadas.

d.4) Pátio e Estaleiros

A lenha é a madeira roliça de diâmetro mínimo de 8,0 cm e comprimento médio de 1,20 m em padrão
variado de aproveitamento, ou seja, mesmo madeira tortuosa ou com nós e caroços.
A estocagem adequada da lenha deverá ser estruturada em pilhas e dispostas de acordo com a logística
envolvida, em estaleiros ao longo das vias de acesso ou diretamente no pátio localizado na Área 01.
Tal procedimento deverá atender a algumas condicionantes e especificações a fim de garantir
desempenho operacional e facilidades para a logística depreendida. A formação das pilhas de madeiras
deve considerar como principais condicionantes:
Organização na ocupação espacial;
Estabilidade e segurança no manuseio do material para carga e descarga;
Facilidade de acesso e trânsito na área de estocagem;
Conservação do material em forma padronizada com medidas estáveis para facilitar controles
de estoques e operações de carga e descarga.
Para o caso específico das pilhas de lenha o arranjo deverá possuir nas pontas da pilha as amarrações
com pilha tramada, conforme está apresentado na Figura 3.
As dimensões e localização esquemática recomendadas para as pilhas de lenha foram descritas
previamente.
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Figura 4: Ilustração esquemática da pilha de lenha 2.

Estruturação do Pátio e dos Estaleiros

O pátio, situado na Área 01, é a área de deposição da madeira, dispostas em pilhas pronta para o
carregamento e transporte para a sua destinação final, conforme já discriminado em item anterior. Tal
disposição deverá seguir um arranjo formal denominado “módulo de estocagem”. O “módulo de
estocagem” representa a organização espacial, ou, o arranjo de ocupação mínima de área,
estabelecendo um volume mínimo padrão para disposição física em armazenamento.
Na composição de um “módulo de estocagem” as pilhas de lenha deverão ser em número de duas e
encostadas. Portanto, a configuração da área de ocupação de um “módulo de estocagem” compreende
espaços laterais para a circulação de veículos, carga e descarga da madeira e a separação para a
identificação e para isolamento de proteção contra fogo.
Os estaleiros deverão ser distribuídos nas áreas adjacentes às áreas de supressão, sempre ao longo das
vias de acesso e circulação do maquinário. O posicionamento de tais pontos para estocagem da
madeira deverá ser em distâncias relativas às áreas em supressão de vegetação.
Neste projeto de supressão da vegetação não há orientação definida para a localização dos estaleiros,
visto que o planejamento detalhado deverá ser realizado pelas empresas executoras da supressão
vegetal, constituindo-se em fatores que somente poderão ser avaliados em campo.

E) ASPECTOS GERAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com vistas ao atendimento legal aos critérios e padrões normativos envoltos com as atividades de
supressão da vegetação, deverá ser cumprido o estabelecido nas citadas normativas sócio-ambientais, a
fim de assegurar rotinas que preservem a integridade física, a saúde e o bem estar dos colaboradores
envolvidos e mantenham atendidos os parâmetros estipulados pelos programas integrados a supressão
da vegetação.
2

LACTEC – EIA/RIMA Usina Hidrelétrica Mauá - Plano de Supressão da Vegetação. www.usinamaua.com.br.
– Acesso: dia 02 de julho de 2012.
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e.1) Procedimentos para a Realização do Corte da Vegetação

Para atendimento as normativas legais inerentes à saúde, segurança e bem estar dos colaboradores
diretamente ligados as atividades de supressão da vegetação, a seguir é apresentado alguns
procedimentos básicos que deverão ser atendidos:
É de responsabilidade da empresa contratada para a execução das atividades de supressão da
vegetação proporcionar aos seus colaboradores todos os equipamentos de proteção individual
- EPI, bem como disponibilizar sanitários no local de trabalho e refeitório durante o período de
desenvolvimento da atividade;
Não são permitidos funcionários menores, permanência ou trânsito de menores nas áreas de
trabalho e/ou áreas correlatas;
Todos os colaboradores deverão ter treinamento adequado e preleções a respeito das
atividades e seus riscos, assim como, deverá haver acompanhamento por um responsável na
composição da análise de riscos de cada área específica e atividade a ser desenvolvida durante
a supressão da vegetação;
Para garantir a saúde, bem estar e o desempenho dos colaboradores, deverá ser disponibilizada
água potável;
As refeições diárias deverão ser fornecidas nos horários de alimentação. Se fornecidas no
campo (marmitas) os trabalhadores devem ter disponível local apropriado para refeição;
Para atender às prerrogativas de saúde e bem estar dos colaboradores as frentes de trabalho em
campo deverão ter instalados sanitários ou banheiros químicos em conformidade com a NR
18;
Devido a localização da área de corte e ao curto período da atividade não será necessário a
implantação de alojamento para os colaboradores de campo;
Visando a adequação as normativas de trânsito, os veículos nas áreas de operação deverão
circular com velocidade inferior a 40 km/hora. No percurso de acesso a área em atividade
deverá ser instalada placas indicativas e de orientação, principalmente quanto à velocidade de
circulação;
Ainda em relação a sinalização das estradas de acesso a área, deverão ser implantadas placas
de indicação e orientação sobre o corte da vegetação e placas de informação contendo o
número da Licença de Corte de Vegetação, Técnico responsável pelo corte e pelo
monitoramento das atividades.

e.2) Manutenção e Prevenção de Máquinas e Equipamentos

A manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no corte da vegetação e limpeza da área
suprimida deve ser realizada conforme preconiza o Subprograma de Manutenção Preventiva de
Máquinas e Equipamentos do Plano Básico Ambiental - PBA.
De modo complementar, cita-se a seguir, critérios e normativas a serem seguidos durante a atividade
de corte da vegetação e limpeza da área suprimida.
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As máquinas, equipamentos, veículos e ferramentas para o desenvolvimento das atividades
operacionais deverão sempre estar em perfeitas condições e mantidas em acordo com as
referências do fabricante, em seu estado original, sem qualquer alteração estrutural, funcional
ou adaptações;
As ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos deverão ser mantidos regularmente por
programa de manutenção preventiva e assim vistoriados, sendo expressamente inaceitável
qualquer adaptação, alteração ou mudança do estado original para uso, aplicação e
funcionamento, no sentido de sempre garantir a segurança e a ergonomia nas funções
operacionais;
As manutenções preventivas de máquinas, equipamentos e ferramentas deverão ser
programadas e realizadas periodicamente e em área e instalações adequadas, para evitar danos
as meio ambiente e/ou acidentes de trabalho;
Todo e qualquer produto químico ou inflamável deverá ser manuseado em condições especiais
em acordo com as normas de segurança do trabalho e as premissas de preservação da saúde e
do meio ambiente, evitando inalações, derramamentos, riscos de explosões ou incêndio e
vazamentos;
As motosserras deverão obrigatoriamente possuir dispositivos de segurança conforme NR 12,
sendo os operadores treinados, capacitados e habilitados pela entidade regional de capacitação
conforme item 6 do Anexo I da NR 12;
As motosserras deverão estar devidamente licenciadas conforme registro obrigatório junto ao
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis;
Para melhor atendimento a emergências de natureza ambiental, notadamente derramamento de
substâncias nocivas ao meio ambiente (óleos e graxas), as frentes de trabalho deverão possuir em
veículo ou em local estratégico, um “kit” de proteção ambiental contendo no mínimo: galão ou bacia
para recolhimento do material contaminado, serragem ou areia, estopas, luvas, lona impermeável e pá
para recolhimento do solo contaminado.

e.3) Procedimentos Inerentes a Supressão da Vegetação

O corte das árvores deverá ser realizado de acordo com as premissas apresentadas neste Plano de
Desmate associadas aos princípios listados a seguir:
O operador de motosserra deverá estar equipado com EPI – Equipamentos de Proteção
Individual composto minimamente por capacete com protetor auricular e viseira especial,
luvas em couro grosso, calça com tecido em tela de aço protetor, camisa de manga comprida e
calçado com biqueira de aço;
A operação de derrubada de árvores deverá seguir técnica de preparo de queda observando a
inclinação da árvore, sua copa e tendência em relação à inclinação do terreno para, então, o
operador posicionar o corte/talho inicial em cunha (90º), para depois proceder o corte no
sentido oposto ao da queda da árvore;
Todo operador de motosserra deverá observar a área de atuação própria e de outros ao redor,
mantendo distância mínima de 30 metros com outros membros de equipe de trabalho, assim
como posicionar-se e posicionar seu ajudante em zona segura com relação ao sentido de corte
e derrubada das árvores (Zona ou Caminho de Fuga);
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Não realizar operações com a motosserra em altura superior à região lombar do operador;
As árvores, independente do porte, deverão ser derrubadas ou tombadas por completo, sem
prenderem-se em meio à galhadas de outras árvores ou cipós e ficarem pensas. Caso isso
ocorra, a área deverá ser isolada e concentrado esforço técnico para a derrubada total;
Na operação de derrubada de árvores e preparo do material lenhoso em lenha, todo e qualquer
material deverá ser retirado dos caminhos, acessos e estradas, evitando qualquer forma de
obstrução ao trânsito.

Proteção Contra Acidentes

A operação de desmatamento gera potenciais riscos de acidentes para trabalhadores e moradores da
região, haja vista os trabalhadores envolvidos com a operação ficarem expostos a acidentes com
animais peçonhentos e com o próprio manuseio dos equipamentos, e os moradores da região poderem
sofrer ataques por parte dos animais em fuga.
Diante da possibilidade destes impactos, medidas de prevenção e controle de acidentes deverão ser
adotadas antes e durante a execução do desmatamento. Entre os quais cita-se:
Os principais tipos de animais peçonhentos encontrados na região, os quais podem oferecer
perigo aos trabalhadores e à população das áreas de entorno do empreendimento são: as
serpentes e as aranhas;
Os acidentes provocados por algumas espécies de aranhas normalmente não têm maior
gravidade, necessitando apenas de tratamento à base de anestésicos locais. No entanto, certas
aranhas podem provocar acidentes graves e até mesmo fatais, principalmente se a vítima for
criança;
Durante a operação de desmatamento, os trabalhadores deverão utilizar botas de cano alto,
luvas de material resistente e, se for o caso, perneiras e coletes de couro ou material sintético;
Em caso de ocorrência de acidentes com trabalhadores em decorrência de picadas de cobras,
durante os trabalhos de desmatamento, recomenda-se o deslocamento imediato do indivíduo
atingido para uma unidade de saúde especializada;
É recomendável que seja realizado um trabalho de esclarecimento junto às comunidades mais
próximas sobre medidas de prevenção de acidentes com animais peçonhentos, podendo
utilizar, para tanto, fixação de cartazes e distribuição de folhetos explicativos nos pontos
estratégicos da vizinhança, principalmente em grupos escolares ou escolas mais próximas;
Caso algum trabalhador seja mordido por mamíferos silvestres, recomenda-se o deslocamento
imediato do indivíduo atingido para uma unidade de saúde especializada;
Como medida preventiva, os trabalhadores envolvidos diretamente com a ação de
desmatamento deverão ser vacinados contra o tétano;
Caso algum trabalhador sofra acidente de trabalho (picada de animais peçonhentos, corte com
a motossera, quedas, etc), este deverá ser registrado (fotos e por escrito) e o individuo deverá
ser encaminhado imediatamente para uma unidade de saúde especializada.
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e.4) Programa de Educação Ambiental aos Trabalhadores da Obra

Para o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra deverá ser atendido o que
preconiza o citado programa, parte integrante do Plano Básico Ambiental – PBA, protocolado nesta
Instituição.

a) Salvamento e Manejo da Fauna nas Operações de Desmatamento

À medida que as frentes de serviços forem avançando, deverão ser formados corredores de escape, que
permitam a fuga da fauna silvestre para áreas de refúgio. Os corredores de escape constituem faixas de
vegetação que permitem a interligação entre as áreas em processo de desmate e as áreas de mata
remanescente.
O manejo da fauna deverá ser executado por equipe técnica especializada contratada pelo
empreendedor do projeto, podendo ser engajados nesta atividade as instituições públicas de pesquisa e
extensão.
Durante a operação de desmatamento os trabalhadores e a comunidade local ficarão expostos a
acidentes com mamíferos, animais peçonhentos (serpentes, aranhas, escorpiões e lacraias), abelhas e
vespas. Assim sendo, medidas que previnam estes acidentes deverão ser adotadas durante a execução
dos trabalhos.
O detalhamento das interações entre as ações de supressão vegetal e o acompanhamento e manejo de
fauna, são definidos em programa específico, seguindo as orientações constantes no PBA, são
apresentadas as seguir, alguns exemplos desta integração:
Durante as ações de supressão da vegetação, equipe de resgate de animais silvestres
acompanhará as frentes de trabalho com o objetivo de resgatar os exemplares que não
conseguiram se dispersar;
Todos os envolvidos com os trabalhos deverão ser orientados sobre os cuidados a serem
tomados em relação aos animais peçonhentos;
De qualquer forma, as empresas contratadas para a supressão da vegetação deverão
comunicar-se com as equipes contratadas para o manejo da fauna, de modo a permitir que as
equipes de resgate acompanhem as ações de desmatamento e limpeza das áreas, promovendo a
retirada de todas as formas de vertebrados terrestres que forem encontradas, contribuindo,
assim, para a mitigação dos impactos do desmatamento sobre a fauna local.

b) Programa de Manejo e Conservação da Flora

Concomitantemente ao Programa de Monitoramento da Supressão da Vegetação o Salvamento de
Epífitas deverá ser elaborado tendo como finalidade básica o conhecimento, o resgate e a preservação
dos espécimes epífitos existentes na área objeto de corte através da sua realocação nas áreas
remanescentes.
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O salvamento das epífitas deverá seguir os procedimentos descritos no Programa de Monitoramento
da Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas, parte integrante do PBA. A execução da fase de
campo (coleta e realocação) desta ação consiste nas seguintes atividades:
Coleta dos espécimes epífitos (solo e aéreo);
Elaboração de uma caderneta de campo onde deverão ser registradas informações sobre os
indivíduos coletados, incluindo espécime, local de coleta, floração etc.;
Durante as atividades de campo recomenda-se que seja feita a documentação fotográfica dos
espécimes, da coleta e da realocação;
A realocação dos indivíduos nas áreas adjacentes deverá ser realizada com o auxilio de corda
de sisal ou fitilho biodegradável.

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas neste plano operacional permitem análises no que se refere às principais
especificações necessárias a efetivação das atividades de supressão da vegetação na área de 57.405,56
m2, situada na continuação da Rua Engenheiro Leite Ribeiro, Bairro Centro no Município de São
Francisco do Sul – SC, necessária à implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC.
Seguindo as premissas apresentadas inicialmente, foram feitas estimativas para a supressão da
vegetação que buscam contemplar em grandes linhas os princípios de equilíbrio e mitigação dos
impactos ocasionados ao meio ambiente e a população circunvizinha pelas atividades em pleito. Sob
este enfoque foram realizados procedimentos e analisadas informações básicas para a indicação das
áreas de supressão da vegetação, destacando-se entre elas:
Dados do inventário florestal realizado na área, o qual forneceu as estimativas volumétricas
para cada tipologia vegetal a ser suprimida, totalizando o volume de 534,37 m3 (694,74 st) de
lenha; e
Trabalhos de mapeamento e cruzamento de informações, realizados com apoio de ferramentas
de geoprocessamento, que permitiram a associação de informações como tipologias florestais
e locação das estradas e acessos.
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1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E
SALVAMENTO DE EPÍFITAS

O programa destinado ao monitoramento da supressão da vegetação e salvamento de epífitas busca
promover a conservação e o uso sustentável ou mais adequado dos recursos naturais, minimizando os
impactos gerados, durante a fase de implantação do empreendimento, sobre a fauna e principalmente
sobre a flora remanescente.

1.1. JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de suprimir vegetação na área de implantação do Terminal Portuário TGSC,
conforme Licença Prévia nº 364/2010, expedida pelo IBAMA em 03/08/2010, em uma área de
49.594,89 m2, situada na Baía da Babitonga, município de São Francisco do Sul - SC e mediante a
condicionante de nº 2.34 “Detalhar, no âmbito do Plano Básico Ambiental - PBA, o Programa de
Monitoramento da Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas, proposto no EIA/RIMA, de
forma a garantir a mitigação dos impactos identificados e visando, principalmente, salvaguardar a
biodiversidade biológica das áreas onde ocorrerá a supressão, foi elaborado o presente programa
ambiental.
O monitoramento da supressão da vegetação, elucidativamente, é o acompanhamento das ações de
demarcação, corte, traçamento e destinação do volume de madeira a ser retirado para a implantação do
empreendimento.
De maneira ilustrativa o salvamento de plantas epífitas, principalmente bromélias e orquídeas, consiste
na remoção destas da área de supressão e sua realocação para uma área adequada. Esta etapa,
preferencialmente, deve anteceder a ação de supressão.
Cabe salientar que, o Programa de Supressão de Vegetação e Salvamento de Epífitas está diretamente
vinculado aos impactos previstos nos estudos e trabalhos encaminhados anteriormente a este Instituto.
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1.2. OBJETIVOS

O Programa de Monitoramento da Supressão da Vegetação e o de Salvamento das Epífitas tem como
objetivo minimizar os impactos causados pela atividade de corte da vegetação nativa através do
estabelecimento de regras, especificações e procedimentos ambientais a serem adotados por meio de
medidas de controle e monitoramento eficiente. Já em relação ao salvamento de espécies vegetais, o
principal objetivo é a preservação da diversidade biológica através da coleta dos próprios vegetais dos
locais diretamente impactados (áreas de supressão), bem como sua posterior realocação para as áreas
de vegetação remanescente.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para o melhor desenvolvimento e andamento do programa proposto, como objetivos específicos
destacam-se:
Utilização adequada das áreas do empreendimento submetidas à supressão da vegetação;
Monitoramento e adequação dos procedimentos para a execução do corte da vegetação;
Salvamento as espécies epífitas das áreas de corte;
Realocação das espécies salvas;
Orientação na retirada da vegetação de modo a reduzir os impactos sobre a flora e a fauna;
Manutenção das áreas vulneráveis ou susceptíveis à degradação (áreas remanescentes);
Atendimento aos preceitos da Legislação Ambiental em vigor;
Atendimento das condicionantes da Autorização de Corte;
Delimitações constantes nos demais programas ambientais correlacionados a supressão da
vegetação e ao salvamento das epífitas.

1.3. INDICADORES

Número de espécies resgatadas;
Número de indivíduos resgatados;
Registro fotográfico das áreas de corte previamente delimitadas;
Registro fotográfico da realização do corte.
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1.4. PÚBLICO ALVO

Trabalhadores que efetuarão o corte da vegetação e trabalhadores que efetuarão o salvamento e
realocação das epífitas.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O Programa de Supressão de Vegetação estabelece procedimentos e metodologias aplicados para sua
melhor execução. Em relação ao Salvamento das Epífitas, o programa fornece diretrizes para o
salvamento do maior número possível de espécies de bromélias e orquídeas encontradas na área de
supressão de vegetação, bem como a reintrodução destas nas áreas remanescentes.

1.5.1. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

O monitoramento do processo de supressão deverá ser executado por profissional habilitado que
instruirá, os operadores e trabalhadores, no correto manuseio dos equipamentos de trabalho, bem como
apresentará um adequado sistema de trabalho. Este sistema deverá minimizar os impactos da atividade
no entorno, principalmente na vegetação remanescente da área.
As diretrizes básicas para a realização da supressão são apresentadas a seguir:
-

-

-

Ao iniciar as atividades deve-se ter o pleno reconhecimento da demarcação da área de corte,
sendo realizado previamente pela equipe de topografia através da fixação de piquetes
reconhecíveis ou demarcação com fita zebrada;
O planejamento da supressão vegetal deverá considerar os parâmetros e critérios constantes no
Inventário Florestal;
O desmatamento será planejado de forma a se compatibilizar com o programa de resgate e
manejo da fauna terrestre;
O corte da vegetação deve ser efetuado de maneira gradativa e unidirecional, ou seja, a queda
das árvores será direcionada para o lado oposto à vegetação remanescente;
No início da operação de corte devem ser verificados os procedimentos operacionais para cada
situação, principalmente em relação à inclinação do terreno, tipo de solo e condições
climáticas (chuva e vento) no momento da derrubada;
O desgalhe das árvores será realizado no local, evitando carreamento de solo no arraste do
fuste, servindo ainda, como “cama de amortecimento” para arraste dos demais fustes da área;
A altura de corte deverá ser executada o mais próximo possível do solo;
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-

-

-

-

Todos os galhos deverão ser cortados rente ao fuste, para que não permanecerem pontas de
galhos e folhas no mesmo;
Todas as galhadas e folhas deverão ser retiradas da área de terraplanagem e não devem ser
queimadas;
Quanto ao arraste da madeira, deverá ser verificado a distância existente entre o local de corte
e o seu estaleiro, caso necessário poderá ser utilizada tração mecânica para a retirada da
madeira cortada;
Os procedimentos de segurança e manutenção dos equipamentos e maquinários utilizados na
supressão deverão ser realizados previamente à atividade;
No abastecimento e lubrificação de máquinas e equipamentos é sugerida a utilização de óleo
vegetal minimizando a contaminação dos recursos hídricos;
O corte dos indivíduos, conforme delimitação do projeto de implantação do Terminal deverá
ser realizado de forma escalonada, no sentido: SUBOSQUE → BOSQUE → DOSSEL. Esta
medida visa induzir o abandono da fauna que persistir no local após o afugentamento;
Após o corte de cada estrato os indivíduos deverão ser removidos da área, impossibilitando a
criação de novas áreas de refúgio;
Sementes e frutos poderão ser encaminhados a viveiros de mudas, para posterior restauração
de áreas degradadas ou ainda, reposição florestal;
O desmatamento somente poderá ser executado após obtenção, junto aos órgãos ambientais
competentes, de autorização específica, sendo o mesmo válido para o transporte dos produtos
florestais;
Caça e a pesca é proibida;
Fica proibida a disposição inadequada de resíduos sólidos nas frentes de serviço, devendo
esses ser encaminhados para local específico, determinado em projeto.

Portanto, caberá a empresa contratada para a execução do monitoramento da supressão da vegetação a
responsabilidade de coordenar e supervisionar as atividades do programa, bem como caberá à
empreiteira contratada seguir todas as diretrizes estabelecidas pela coordenação do programa.

1.5.2. RESGATE DAS EPÍFITAS

O resgate das epífitas, bromélias e orquídeas, ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa é o
salvamento propriamente dito. As epífitas deverão ser retiradas manualmente, ou com auxílio de foice
e facão. Os indivíduos encontrados na área serão retirados antes do corte, quando localizados nos
troncos das árvores e no chão, e serão retiradas posteriormente à derrubada das árvores quando
localizados na copa das árvores mais altas.
Nesta primeira etapa todos os indivíduos viáveis deverão ser recolhidos e acondicionados em local
próprio, ao abrigo do sol, para no final de cada turno de trabalho ser realocados na área remanescente,
iniciando assim, a segunda etapa do programa.
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Na segunda etapa do processo de salvamento as plantas coletadas serão transportadas em caixas
plásticas até a área remanescente, onde serão fixadas com o auxilio de fitas e cordas. As espécies
terrícolas serão locadas no chão e os espécimes retirados das copas e troncos de árvores serão
amarrados na vegetação remanescente.
Em campo, o resultado de cada coleta terá sua identificação e localização anotada formando um lote
de material e um banco de dados específico, o qual deverá ser efetuado por profissional habilitado e
posteriormente encaminhado ao órgão ambiental licenciador como parte do relatório de
acompanhamento dos programas de implantação do empreendimento.

1.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

O registro fotográfico será realizado durante o corte de vegetação e também durante o resgate e
realocação das epífitas.
A seguir é apresentado de forma ilustrativa os procedimentos a serem adotados quando da execução
do salvamento e realocação das epífitas.

Figura 1: Identificação visual do espécime de epífita.
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Figura 3: Retirada de bromélia com auxilio de foice.

Figura 5: Realocação de bromélia em área
remanescente.

Figura 4: Local de armazenamento dos indivíduos
para posterior locação na área remanescente.

Figura: Detalhe do espécime realocado com auxílio
de corda de sisal.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

-

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental.
Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Terrestre;
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Em se tratando de supressão de vegetação no Estado de Santa Catarina, conforme legislação a seguir
transcrita, tal atividade é amparada legalmente conforme segue. Em relação ao Salvamento das
Epífitas é tomado como base as especificações, instruções e metodologias técnicas, apresentadas
anteriormente.
a) Lei Estadual nº 14.675/2009: Institui o Código Estadual do Meio Ambiente.
b) Lei Federal nº 11.428/2006 e Decreto Federal nº 6.660/2008: Dispõe sobre a utilização e
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
c) Decreto Federal nº 5.300/2004: Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e
ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras
providências.
d) Lei Federal nº 4.771/1965 e Resolução CONAMA 303/2002: Institui o Novo Código
Florestal Brasileiro e dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente.
e) Resolução CONAMA 369/2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento do processo de supressão da vegetação e resgate da flora deverá ser realizado
corriqueiramente por técnico habilitado, sempre verificando os procedimentos descritos neste
programa.
A supressão da vegetação deverá ser precedida por demarcação da área de corte e resgate das epífitas,
previamente delimitada. As espécies coletadas deverão ser identificadas e posteriormente
encaminhadas para a área remanescente de realocação.
Assim, para a reintrodução dos exemplares coletados na área definitiva, devem ser consideradas
peculiaridades do habitat natural de cada espécie. Ou seja, as espécies terrícolas foram dispostas sobre
o solo e as espécies epífitas foram fixadas sobre os troncos, utilizando-se cordas de fibra natural do
tipo sisal. As espécies epífitas fixadas em troncos e galhos poderão ser transportadas desta maneira
para a área remanescente.
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O relatório conclusivo da supressão da vegetação e do salvamento das epífitas deverá ser encaminhado
ao órgão ambiental licenciador até 30 (trinta) dias após a conclusão das atividades em campo. Neste
relatório deverão constar as metodologias, critérios e especificações das atividades realizadas,
acompanhados de registro fotográfico de todas as etapas realizadas.
Conforme indicação do Parecer IBAMA nº 3652/2013 o empreendedor formaliza compromisso em
encaminhar após a conclusão da supressão de vegetação, relatório conclusivo, a ser realizado pela
equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento da Supressão de Vegetação
e Salvamento de Epífitas, de forma a comprovar a efetivação do respectivo programa.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Foi realizada previamente a programação dos trabalhos e definição das atividades de supressão da
vegetação, limpeza da área do empreendimento e de salvamento e resgate de epífitas.
Esta programação é apresentada a seguir na Tabela 1 através do cronograma de atividades.
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Tabela 1: Cronograma das atividades inerentes a supressão da vegetação e salvamento das epífitas.
CRONOGRAMA (dias)
ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 + 30

Apresentação
do
Programa
de
Educação Ambiental aos trabalhadores
Apresentação
do
Programa
de
Supressão da Vegetação e Salvamento
das Epífitas
Delimitação em campo da área de
trabalho
Salvamento de exemplares terrestres

Salvamento de epífitas

Corte da vegetação
Salvamento de epífitas localizadas na
copa das árvores
Limpeza da área de corte
Transporte da lenha (venda, doação,
etc)
Realocação de exemplares terrestres

Realocação de epífitas
Protocolo do Relatório de conclusão
das atividades
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O Programa de Compensação Florestal foi considerado parcialmente atendido no Parecer
Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA. É apresentado Memorando de
Entendimentos firmado entre a Litoral Soluções em Comércio Exterior LTDA. e o TGSC –
Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. A respectiva Escritura Pública e averbação no
Registro de Imóveis serão encaminhadas ao IBAMA após sua efetivação.
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1. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

1.1. JUSTIFICATIVA

Partindo do pressuposto onde a Compensação Ambiental pode ser entendida como o encontro entre os
débitos ambientais decorrentes de uma atividade ou empreendimento público ou privado e os créditos
que o realizador ou empreendedor assegurem a partir do mesmo a Compensação Florestal, segmento
desta compensação ambiental, segundo os parâmetros constantes na legislação ambiental em vigor, é
uma obrigação imposta aos empreendimentos que objetivam o corte de vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica para a implantação ou ampliação de obras/empreendimentos.
No Domínio do Bioma Mata Atlântica, essencialmente na região denominada “Zona Costeira”, assim
definida pelo Decreto Federal nº 5.300/2004 abrangendo todo o município de São Francisco do Sul,
bem como a área do empreendimento, tem-se que levar em consideração as normativas impostas pela
Lei Federal nº 11.428/2006, principalmente o que tange os Artigos 17, 30 e 31, bem como as demais
normativas estaduais e municipais que regularizam a supressão da vegetação nativa deste bioma e a
devida compensação florestal.

1.2. OBJETIVO

Como objetivo principal deste programa alinha-se a apresentação da área de compensação florestal
para o atendimento as normativas legais quanto à supressão da vegetação nativa ora pleiteada.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Atender aos dispositivos legais vigentes quanto à compensação florestal, principalmente o que
tange a Lei Federal nº 11.428/2006 e o Decreto Federal nº 5.300/2004;
Compensar a supressão da área de vegetação nativa de 49.595,76 m2 através da averbação da
compensação florestal da área de 64.471,48 m2 conforme demonstrado no inventário florestal
apresentado na Condicionante 2.32.

OAP® – Consultores Associados

3

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.3. INDICADORES

Apresentar a averbação da área de compensação florestal averbada em matrícula.

1.4. OBJETO/PÚBLICO ALVO

Apresentação da área de compensação florestal averbada em matrícula para o atendimento as
normativas legais, essencialmente os Artigos 17, 30 e 31 da Lei Federal nº 11.428/2006 e o Artigo 17
do Decreto Federal nº 5.300/2004, quanto à compensação pela supressão da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica, em área localizada no perímetro urbano do município de São Francisco do Sul
– SC.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Visando a compensação florestal pelo corte da vegetação nativa na área de 49.595,76 m2, localizada
em perímetro urbano do município de São Francisco do Sul – SC, foi realizado um levantamento da
legislação ambiental aplicável à compensação ambiental, no âmbito federal, estadual e municipal de
licenciamento ambiental e, a partir destas informações, foram selecionadas aquelas relacionadas à
Compensação Florestal pela supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
A Lei Federal nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica, no que tange a compensação ambiental e a supressão da vegetação, atualmente é
soberana no Estado de Santa Catarina, e conforme seu Art. 8o, o corte, a supressão e a exploração da
vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de
vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração.
Assim, ainda a que se destacar os Artigos da citada Lei Federal, transcritos a seguir, que descrevem a
compensação ambiental como forma de Compensação Florestal.
Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado
de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à
compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada,
com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na
mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.
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Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de
loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei
específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração
as seguintes restrições:
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do
órgão estadual competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso
de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de
regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação,
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do
Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o parcelamento do
solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária, em estágio
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do
Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão estadual
competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.
§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de
vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins de
loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação
nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta
por esta vegetação.
Como o município de São Francisco do Sul e, consequentemente, o empreendimento, está inserido em
Zona Costeira do Estado de Santa Catarina, conforme preceitos do Decreto Federal nº 5.300/2004, há
que se atender o que tal normativa preconiza em seu Artigo 17, transcrito a seguir.
Art. 17. A área a ser desmatada para instalação, ampliação ou realocação de empreendimentos ou
atividades na zona costeira que implicar a supressão de vegetação nativa, quando permitido em lei,
será compensada por averbação de, no mínimo, uma área equivalente, na mesma zona afetada.
Para o atendimento aos parâmetros previamente delimitados e conforme consta no Inventário Florestal
– Item 2.32 da Condicionante da LP nº 364/2010, a área de Compensação Florestal no total de
64.471,48 m2, necessária a compensação da área de corte para implantação do empreendimento, será
utilizada conforme averbação descrita nas Matrículas nº 35.663 e 35.664.
As Matrículas citadas anteriormente totalizam 101.320,50 m2. E foram averbadas como parte
integrante do Parque Acaraí no município de São Francisco do Sul, ambas as Matrículas pertencem ao
CRI de São Francisco do Sul.
Tal processo de averbação de RPPN deu-se devido o procedimento de licenciamento ambiental
protocolado na Fundação do Meio Ambiente - FATMA e que gerou o processo DIV/411/CRN.
Conforme procedimento, a FATMA emitiu em 16 de dezembro de 2002 a Licença Ambiental Prévia –
LAP nº 507/2002 em favor de Litoral Agência Marítima Ltda.
Assim, conforme condicionante, transcrita a seguir, da citada licença o empreendedor averbou em
caráter de RPPN a área total de 101.320,50 m2.
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“4.1. Deverá o empreendedor dispor de uma área equivalente a 2,5 (duas vezes e meia) da Área de
Preservação Permanente utilizada, com averbação de Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) ou destinação a parque.”
A área destinada a RPPN foi licenciada pelo órgão ambiental estadual através do Oficio nº 830/2004,
emitido em 27 de outubro de 2004 em nome de Litoral Agência Marítima Ltda, antiga proprietária da
área adquirida pelo Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC, Matrícula nº 39.041 e objeto do
presente estudo e EIA/RIMA.
Assim, cabe salientar que o procedimento de nº DIV/411/CRN gerou a LAP nº 507/2002 em nome da
Litoral Agência Marítima Ltda, que visando o atendimento as condicionantes expressas averbou em
caráter de RPPN a área total de 101.320,50 m2, nas matrículas 35.663 e 35.664, ambas localizadas na
região abrangida pelo Parque do Acaraí, no município de São Francisco do Sul.
Entretanto, devido às questões econômicas, técnicas e mercadológica, a empresa Litoral Agência
Marítima Ltda não deu seguimento ao processo DIV/411/CRN, porém, a averbação da RPPN na área
do Parque Acaraí foi efetivada, ficando assim, as áreas averbadas ligadas a área onde hoje objetiva-se
a implantação do terminal do TGSC e, consequentemente, a pleiteada supressão da vegetação.
Após
a
proposição
acima
descrita,
o
Parecer
Técnico
nº
3652/2013
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA solicitou a apresentação de documentos que comprovem que os
imóveis destinados à compensação florestal (matrículas nº 35.663 e 35.664) pertencem ao TGSC.
Neste contexto é apresentado no término do presente programa, Memorando de Entendimentos,
firmado entre a Litoral Soluções em Comércio Exterior LDTA. e o TGSC – Terminal de Granéis
de Santa Catarina S.A. objetivando a aquisição dos determinados imóveis para o cumprimento
da Compensação Florestal necessária.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

- Programa de Gestão Ambiental;
- Programa de Auditoria Ambiental;
- Programa de Monitoramento da Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
- Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇAO VIGENTE

Em relação à legislação vigente, quando se trata de compensação florestal no domínio da Mata
Atlântica – Floresta Ombrófila Densa, tem-se que levar em consideração os seguintes documentos
legais:

a) Lei Estadual nº 14.675/2009: Institui o Código Estadual do Meio Ambiente.

b) Lei Federal nº 11.428/2006: Que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica.

c) Lei Federal nº 4.771/1965: Institui o Novo Código Florestal Brasileiro e dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
d) Decreto Federal nº 6.660/2008: Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

e) Decreto Federal nº 5.300/2004: Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona
costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O empreendedor acompanhará o processo de forma a garantir que o Memorando de
Entendimentos firmado entre a Litoral Soluções em Comércio Exterior LDTA. e o TGSC –
Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. seja efetivado através de Escritura Pública e
posteriormente averbada no Registro de Imóveis em nome do TGSC comprovando a aquisição
dos determinados imóveis para o cumprimento da Compensação Florestal necessária. A
respectiva Escritura Pública e averbação no Registro de Imóveis serão encaminhadas ao
IBAMA após sua efetivação.

1.9. ANEXOS
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AMBIENTAL
Programa de Compensação Ambiental
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O Programa de Compensação Ambiental foi considerado atendido no Parecer Técnico nº
4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA e o presente documento apresenta no Capítulo
1.5.6. Considerações sobre os Cálculos do IBAMA.
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1. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

1.1. JUSTIFICATIVA

A Compensação Ambiental é uma obrigação imposta aos empreendimentos de significativo impacto
ambiental, no sentido de compensar os danos causados ao meio ambiente, se assim considerado pelo
órgão ambiental competente, com fundamento no EIA/RIMA do próprio empreendimento, conforme
estabelece o art. 36, Lei nº 9.985/00 (Lei do SNUC).
Esta compensação visa, sobretudo, dar apoio à implantação e manutenção de Unidades de
Conservação do grupo de Proteção Integral, dando ênfase às áreas prejudicadas com a instalação do
empreendimento.
Trata-se, portanto, de uma compensação financeira despendida pelo empreendedor aos potenciais
danos causados ao meio ambiente, decorrentes dos impactos não mitigáveis, ocasionados pela
implantação e funcionamento do empreendimento.

1.2. OBJETIVOS

Detalhar os procedimentos necessários ao cumprimento das exigências relativas à
compensação ambiental decorrentes dos impactos negativos e não mitigáveis da instalação do
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar fundamentado por meio de base técnica específica para a avaliação dos impactos aos
recursos ambientais identificados no processo de licenciamento ambiental do
empreendimento;
Calcular o valor da compensação ambiental obrigatória para apoio à implantação e/ou
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral.
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1.3. INDICADORES

Índices relativos à magnitude, à biodiversidade, à abrangência, à temporalidade e ao
comprometimento de áreas prioritárias;
Razões do impacto sobre a biodiversidade, do comprometimento de área prioritário e da
influência em unidade de conservação;
Índice do grau de impacto;
Taxa de compensação ambiental,
Constatação, através de acompanhamento, do uso dos recursos às unidades contempladas.

1.4. OBJETO

Cálculos dos recursos financeiros advindos da compensação ambiental decorrente dos impactos
causados pela implantação de empreendimento de significativo impacto ambiental.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Foi realizado um levantamento das legislações aplicáveis à compensação, no âmbito federal de
licenciamento ambiental e, a partir destas informações, foram selecionadas aquelas relacionadas à
implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina.

1.5.1. IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Conforme indicação do Parecer IBAMA nº 3652/2013 o Quadro de Unidades de Conservação
apresentado na sequencia informa as distâncias das UC’s e suas Zonas de Amortecimento até o
empreendimento; as áreas de influência em que as UC estão inseridas e o bioma, as
fitofisionomias/ecossistemas/ habitats naturais. Também é apresentado mapeamento das UC’s com
base na CONAMA 428/2010.
Para as Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção Integral que não tenham a Zona de
Amortecimento - ZA delimitada no ato de criação ou posteriormente, a Zona de Amortecimento
atenderá o Art 1o § 2o da Resolução CONAMA 428/2010. “§ 2º Durante o prazo de 5 anos, contados a
partir da publicação desta Resolução, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja
estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas”.

OAP® – Consultores Associados

4

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Uso Sustentável

Grupo

Tabela 1: Unidades de Conservação - UC localizadas na Área de Influência do empreendimento.
Distância
Instrumento
existente entre
Área de
Bioma/
UCs
Legal de
Área
o TGSC e as
influência
fitofisionomia
Criação
ZA das UCs
(metros)
Bioma: Mata Atlântica
A UC não está Fitofisionomia:
APA Dona
Decreto
408,420
inserida na Área Floresta
Ombrófila
27.761
Francisca
n°8.055/97
km2
de Influência do Densa - Terras Baixas,
TGSC.
Submontana
e
Montana.
Bioma: Mata Atlântica
A UC não está
ARIE
Decreto
Fitofisionomia:
inserida na Área
Morro do
Municipal nº
396 ha
17.839
Floresta
Ombrófila
de Influência do
Boa Vista
11.005/03
Densa - Terras Baixas
TGSC.
e Submontana.
Bioma: Mata Atlântica
A UC não está
** ARIE
Decreto
Fitofisionomia:
inserida na Área
Floresta
Ombrófila
Morro do Municipal no 525,56 ha
18.146
de Influência do
Densa - Terras Baixas
Iririú
19.665/2012
TGSC.
e Submontana.

RPPN Volta
Velha

Decreto
70/92
IBAMA

586 ha

15.126

Bioma:
Mata
Atlântica
Fitofisionomia:
A UC não está
Floresta Ombrófila
inserida na Área
Densa
Terras
de Influência do
Baixas
e
de
TGSC.
formações pioneiras
de influência fluviolacustre.
A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

RPPN
Caetezal

Portaria n°
168/01

4.613,80
ha

40.073

RPPN Vega
do Sul

xxxxx

76 ha

6.003

RPPN
Morro da
Palha

Portaria n°
62/02

*Reserva
de
Desenvolvi
mento
Sustentáve
l da Ilha do
Amaral

Lei Municipal
7.208/2012

7 ha

3.357.775
m2
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6.775

14.015

A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas
e Submontana.
Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas
e Submontana.
Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas
e Submontana.
Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas,
Submontana
e
Manguezal.

5

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

Proteção Integral

Grupo

Tabela 1: Continuação...

UCs

***Reserva
da Rede
Ferroviária
Parque
Natural
Municipal
Caieira
Parque
Municipal
Morro do
Finder
Parque
Zoobotânic
o do Morro
da Boa
Vista

** Parque
Natural
Municipal
Carijós
Parque
Ecológico
Prefeito
Rolf Colin

Parque
Estadual
do Acaraí

Instrumento
Legal de
Criação

Área

Distância
existente entre
o TGSC e as
ZA das UCs
(metros)

--

586 ha

--

Decreto
Municipal
nº11.734/04

1,27 km2

17.324

Decreto
Municipal nº
7.056/93

500.000
m2

Decreto
Municipal nº
6.960/92

Lei
Municipal nº
330/2011
Decreto
Municipal nº
6.959/92

Decreto
Estadual
nº3.517/05

2

17.000m

39,76 ha

2

16,3 km

6.667 ha

Área de
influência

Bioma/
fitofisionomia

18.969

A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Restinga.
Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas.
Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Submontana.

20.858

A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Submontana.

17.764

A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Terras Baixas,
Submontana.

30.120

A UC não está
inserida na Área
de Influência do
TGSC.

Fitofisionomia:
Floresta
Ombrófila
Densa - Submontana.

6.753

Bioma:
Mata
Atlântica
Fitofisionomia:
Floresta Ombrófila
Terras
A UC não está Densa
inserida na Área Baixas, Submontana,
de Influência do Aluvial, Formações
TGSC.
Pioneiras
(Manguezal
e
Restinga)
e
Arquipélago
de
Tamboretes.

--

* Salienta-se que a lei Municipal no 7.208, de 12 de abril de 2012 alterou a categoria do Parque Municipal
da Ilha do Morro do Amaral para Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Morro do Amaral.
** Foram acrescentado a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Morro do Iririú, localizado no
município de Joinville e o Parque Natural Municipal Carijós, localizado no município de Itapoá.
*** Para a UC Reserva da Rede Ferroviária, não existe registros sobre o Instrumento Legal de Criação,
Distância existente entre o TGSC e as ZA da UC e Área de Influênfcia
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MAPA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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Além das UCs legalmente instituídas, existem, na região, duas propostas para a criação de novas UC.
A primeira refere-se à criação da Reserva da Vida Silvestre da Baía da Babitonga, proposta pelo
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Já a segunda, diz respeito à criação do Parque Municipal do Manguezal, localizado no Bairro
Paranaguamirim, em Joinville-SC, que foi proposta no Programa de Urbanização, Regulamentação e
Integração de Assentamentos Precários, que faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
do Ministério das Cidades, para o maior município do estado de Santa Catarina.
A instituição da Reserva da Babitonga vem ao encontro da necessidade da proteção e conservação dos
recursos naturais, em especial os pequenos cetáceos (Sotalia guianensis e Pontoporia blainvillei),
caranguejos (Ucides cordatus) e meros (Epinephelus itajara), assim como a área de manguezal e as
ilhas costeiras e parcéis adjacentes.
É importante ressaltar que a Reserva de Fauna é uma UC de uso sustentável, que busca compatibilizar
a conservação da natureza e o uso sustentável da parcela de seus recursos naturais, considerando
inclusive a exploração da pesca.
Com relação ao Parque Municipal do Manguezal, este foi proposto com a finalidade de proporcionar
maior proteção da área de manguezal localizada no Bairro Paranaguamirim, em Joinville, onde
atualmente ocorre uma forte pressão antrópica sobre este ecossistema. Esta área é formada por um
relevante ecossistema de manguezal, o qual se apresenta na sua maior parte, em bom estado de
conservação, servindo como local de abrigo, observação, reprodução e alimentação para uma série de
espécies da fauna silvestre.

1.5.2. CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE IMPACTO NOS ECOSSISTEMAS (GI)

O grau de impacto calculado pelo empreendedor foi de 0,245%. Entretanto, considerando o Art. 31-B
do Decreto Federal nº 6.848/2009 é prerrogativa do IBAMA reformular o cálculo de compensação
ambiental. Neste contexto será apresentando a seguir o cálculo efetuado pelo IBAMA no Parecer
Técnico nº 4803/2013 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
As informações necessárias ao cálculo do GI foram obtidas a partir do EIA/RIMA, PBA e
complementações apresentadas pelo empreendedor. Segundo o Decreto 6848/09 este índice pode
atingir valores de 0 a 0,5%, e é obtido a partir da seguinte fórmula:
GI = ISB + CAP + IUC, onde:
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;
CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e
IUC = Influência em Unidades de Conservação.
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Cada um desses valores é apresentado a seguir, acompanhado da descrição do motivo que levou à
atribuição.

1.5.3. IMPACTO SOBRE A BIODIVERSIDADE (ISB)

O ISB tem como objetivo compatibilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
biodiversidade na sua área de influência direta e indireta e tem seu valor variando entre 0 e 0,25%. Os
impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da área de influência direta
e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias. Esse valor é obtido a partir da seguinte
equação:
ISB = IM x IB (IA + IT) / 140, onde:
IM = Índice de Magnitude
IB = Índice de Biodiversidade
IA = Índice de Abrangência
IT = Índice de Temporalidade
Para tanto foram adotados os seguintes valores:
a. Índice de Magnitude (IM) = 2, pois em análise a matriz de impactos apresentada no EIA e
análise dos respectivos conclui-se que o empreendimento causará impactos negativos em
relação ao comprometimento dos recursos ambientais de magnitude média.
b. Índice de Biodiversidade (IB) = 3, apesar da parcela terrestre possuir um biodiversidade já
comprometida pela antropização local, verificou-se que na parcela aquática, foram registradas
no estudo várias espécies constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção
(IBAMA/MMA/2003/2008 e IUCN), tratando-se, portanto, de área de trânsito ou reprodução
de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção. Entre elas destacam-se as
seguintes espécies: Sotalia guianensis, Pontoporia blainville, Caretta caretta, Epinephelus
itajara, Ucides cardatus e Chelonia mydas.
c. Índice de Abrangência (IA) = 2, pois os impactos negativos listados no EIA poderão atingir
toda área da Baía da Babitonga (estuário), considerada como de extrema importância para a
biodiversidade, além de região marinha adjacente ao empreendimento.
d. Índice de Temporalidade (IT) = 2, pois foram considerados os impactos negativos que podem
persistir por alguns anos depois de cessada sua fonte de geração ou degradação. São eles:
invasão de espécies exóticas e potencial extinção de espécies nativas; perturbação de espécies
de aves, bioacumulação e supressão de comunidades bentônicas das áreas dragadas e de
deposição.
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ISB = 2 x 3 (3 + 2) / 140
ISB = 0,1714
Dessa forma, o Impacto Sobre a Biodiversidade é 0,17%.

1.5.4. COMPROMETIMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS (CAP)

O CAP varia de 0 a 0,25%, e tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área
prioritária que se insere, através da relação entre a significância dos impactos frente às áreas
prioritárias afetadas. Esta relação é calculada conforme a seguinte equação:
CAP = IM x ICAP x IT /70
IM = Índice de Magnitude
ICAP = Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias
IT = Índice de Temporalidade
O valor do ICAP foi atribuído conforme o mapeamento das áreas prioritárias afetadas pelo
empreendimento (Portaria do MMA nº 09/2007). Fonte: http://mapas.mma.gov.br/i3geo.
A AII e AID da parcela aquática do empreendimento está caracterizada pelo MMA/2007 por área de
importância extremamente alta para conservação da biodiversidade, portanto, o valor atribuído para o
ICAP foi 3, pois os impactos do empreendimento afetam principalmente ambientes marítimos e
costeiros.
CAP = 2 x 2 x 3/ 70
CAP = 0,1714
Dessa forma, o cálculo do Comprometimento das Áreas Prioritárias é 0,17%.

1.5.5. INFLUÊNCIA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IUC)

Para o cálculo da IUC deve ser considerado a presença de Unidade de Conservação e/ou Zonas de
Amortecimento na Área de Influência Direta do empreendimento. Utilizando-se os seguintes valores:
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G1: se afetar parque, reserva biológicas, estação ecológica, refúgio de vida silvestre e
monumento natural = 0,15%;
G2: florestas e reserva de fauna = 0,10%
G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%
G4: APA, área de relevante interesse ecológico e RPPN = 0,10%
G5: Zonas de Amortecimento de UCs não afetadas diretamente = 0,05%
Segundo apresentado duas UCs estão inserida em um raio de 10 Km do entorno do empreendimento, a
saber a RPPN Veja do Sul e o Parque Estadual de Acarí, portanto :
IUC = (0,15+0,10)
IUC = 0,25%
Considerando que o valor calculado é superior ao atribuído pelo Decreto 6848/09, o IUC será de
0,15%, o qual representa o valor máximo permitido.
O Grau de Impacto (GI) para o empreendimento calculado pelo IBAMA é apresentado abaixo:
GI = ISB + CAP + IUC
GI = 0,17 + 0,17 + 0,15
GI = 0,49

1.5.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CÁLCULOS DO IBAMA

Verificando os Cálculos efetuados pelo IBAMA apresentamos as seguintes considerações:

Impacto sobre a Biodiversidade - ISB

O ISB deve ter seu valor corrigido conforme apresentado abaixo:
ISB = 2 x 3 (3 + 2) / 140
ISB = 0,2142

Influência em Unidades de Conservação - IUC

Quanto ao IUC o Decreto Federal nº 6.848/2009 é claro no Anexo 1.3 que o IUC será diferente de 0
(zero) quando for constatada a incidência de impactos em unidades de conservação ou suas zonas de
amortecimento.
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Destaca-se que o instrumento legal vigente regulamentador da influência de empreendimentos sobre
unidades de conservação e suas respectivas zonas de amortecimento é a Resolução CONAMA nº
428/2010. Neste contexto a respectiva resolução considera que empreendimentos de significativo
impacto ambiental sujeitos a EIA/RIMA podem afetar uma Unidade de Conservação (UC) ou sua
Zona de Amortecimento (ZA) quando localizados a menos de 3 mil metros a partir dos limites das
respectiva UCs.
Atualmente o Parque Estadual do Acaraí e a RPPN Veja do Sul não possuem Plano de Manejo
Aprovado. Neste contexto o empreendimento em questão, conforme demonstrado na Tabela 1 e no
Mapa de Unidades de Conservação, não influenciará Unidades de Conservação e suas respectivas
Zonas de Amortecimento conforme previsão da Resolução CONAMA nº 428/2010.
Considerando o exposto anteriormente entendemos que o IUC deve ser considerado nulo na definição
do Grau de Impacto conforme apresentado abaixo.
IUC = 0
Acatadas as considerações acima apresentadas o Grau de Impacto (GI) do empreendimento será:

GI = ISB + CAP + IUC
GI = 0,21 + 0,17 + 0
GI = 0,38

Após análise criteriosa dos impactos identificados e os confrontando com os indicadores da
metodologia constante na legislação foi possível gerar dados para dar sequência aos cálculos da CA.

1.5.7. CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Para compor valor do cálculo da compensação ambiental é dado pela seguinte fórmula matemática:
CA = VR x GI, onde:
VR é o Valor de Referência apresentado pelo empreendedor.
GI é o valor Grau do Impacto, calculado conforme IN 08/2011 pelo órgão licenciador.
O Valor de Referencia apresentado pelo empreendedor é de R$ 312.294.220,00 (Trezentos e doze
milhões duzentos e noventa e quatro mil e duzentos e vinte reais).
VR = 312.294.220,00
Portanto,
CA = VR x GI
CA = 312.294.220,00 x GI
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇAO VIGENTE

Lei Federal n° 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 4.340/2002, que regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras
providências.
Resolução CONAMA nº 371/2006, que Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental,
conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.848, DE 14 DE MAIO DE 2009, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto
no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental.
Resolução CONAMA nº 428/2010, que Dispõe, no âmbito de licenciamento ambiental sobre a
autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o
§ 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 19 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão
responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não
sujeitos a EIA – RIMA e dá outras providências.
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Programa de Comunicação Social
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O Programa de Comunicação Social foi considerado atendido no Parecer Técnico nº 82/2012 COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.1. JUSTIFICATIVA

Desde os tempos mais remotos, o Homem sentiu a necessidade de comunicar-se com seu semelhante,
seja por meio de códigos, gestos e até mesmo desenhos. Necessidade esta que mais tarde foi
organizada na forma da linguagem.
A palavra comunicação, do latim "communicare", é o ato de fazer saber, tornar comum, estabelecer
ligação. Este sentido de tornar comum implica, essencialmente, que o transmissor e o receptor estejam
dentro da mesma linguagem, dessa forma a comunicação deve estar sempre ligada à idéia de
compreensão e da simplicidade no ato de transmissão da informação.
A velocidade com que atualmente as sociedades passam por transformações socioculturais e políticas
é incomensurável, sendo ainda mais acentuada pela disponibilidade de comunicação em tempo real,
possível graças aos avanços tecnológicos das últimas décadas.
Apesar desse avanço, vale ressaltar que é de suma importância a garantia ao direito à informação para
que haja possibilidade de ingerência, pelos cidadãos, principalmente quando esse empreendimento
pode interferir e modificar o padrão de vida de uma determinada população.
As constantes mudanças ambientais e os recentes processos de redemocratização têm forçado
empresas e sociedade a desenvolverem uma consciência socioambiental frente à implantação de
grandes projetos e os impactos a eles associados. Ao mesmo tempo esse processo contribui para a
criação de um consenso sobre a necessidade de uma política participativa na formulação e
implementação de projetos modificadores dos meios natural e antrópico.
Manter a população informada quanto ao projeto e às atividades necessárias para sua implantação, e os
canais de comunicação abertos com a comunidade são receitas imprescindíveis para o bom andamento
do empreendimento.
E é neste sentido que o Programa de Comunicação Social, parte integrante de um conjunto de
Programas Ambientais propostos que compõem o Plano Básico Ambiental (PBA), se justifica, não
somente em função dos impactos ambientais associados à instalação do empreendimento, mas,
também, pela busca de um novo relacionamento entre a iniciativa privada e a sociedade.
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1.2. OBJETIVOS

Construção, por meio de estratégias e táticas de comunicação social, de um relacionamento
sólido entre o empreendedor e todos os atores envolvidos no processo de instalação do
Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC, especialmente com a população afetada
diretamente pelo empreendimento;
Informar a população da área de influência do empreendimento, priorizando os grupos sociais
afetados, acerca dos impactos ambientais e repercussões no cotidiano da sociedade local
durante as diferentes etapas do processo de licenciamento ambiental, do cumprimento das
condicionantes das licenças, da execução e acompanhamento dos programas ambientais, do
andamento das obras e demais assuntos de interesse público (Nota Técnica nº 13/2012 –
COPAH/DILIC/IBAMA).

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realização de entrevistas com a população das áreas de influência direta do empreendimento;
Promoção de treinamentos e campanhas aos trabalhadores da obra e parceiros do
empreendimento;
Realização de reuniões com a população das áreas de influência direta do empreendimento
(reuniões públicas);
Estabelecimento e manutenção de contato com a imprensa local e regional;
Estabelecimento e manutenção de contato com Órgãos Públicos locais;
Estabelecimento e manutenção de contato com organizações da sociedade civil das áreas de
influência do empreendimento;
Criação e manutenção de um canal de diálogo permanente com a população afetada
diretamente pelo empreendimento;

1.3. INDICADORES

Monitorar a comunicação entre empreendedor e sociedade por meio de mecanismos
qualitativos e quantitativos, como pesquisas e enquetes periódicas direcionadas;
Relatórios parciais consolidados, nos quais deverão ser registrados os principais problemas
detectados e apontadas as correções a serem adotadas.
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1.4. PÚBLICO ALVO

O público alvo para este programa pode ser dividido em dois segmentos, sendo eles o Interno,
contemplando os empreendedores, os funcionários e os parceiros; e o Externo, que abrange a
imprensa em geral, os clientes, as organizações da sociedade civil, Órgãos Públicos e, principalmente,
a população da área de influência direta e indireta do empreendimento.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

Para elaboração do Programa ora proposto adotou-se a concepção da comunicação em seu sentido
mais amplo, envolvendo a elaboração, o envio e a recepção de mensagens e a compreensão do caráter
da comunicação como suporte ao conjunto das atividades do projeto nas diversas fases do
empreendimento.
Além disso, o Programa visa ir mais além do que a simples promoção do empreendimento, com a
criação de mecanismos que facilitem a participação dos agentes sociais envolvidos nas fases do
empreendimento. Estes mecanismos devem seguir um padrão e uma orientação comum, preocupandose sempre com o uso de linguagem e instrumentos de comunicação apropriados a cada público.
Dentre os instrumentos de comunicação, entre o empreendedor e o público deste Programa, pode-se
destacar as seguintes metodologias a serem utilizadas: reuniões públicas, divulgações em meio de
comunicação local e regional, sendo no primeiro momento priorizado o contato direto e o diálogo com
o público interno (trabalhadores diretos e indiretos) e o externo (moradores da área de influência direta
do empreendimento).
No segundo momento, os meios de comunicação serão mais dinâmicos e também de grande
amplitude, fazendo parte desta sistematização a abrangência de meios de divulgação remota, entre os
quais cita-se: rádio, jornais e a internet que propiciam a manutenção de um canal de diálogo
permanente com a população afetada diretamente pelo empreendimento.
Como previamente enunciado, o tratamento e as metodologias a serem aplicadas no presente Programa
serão diferenciados quanto aos tipos de público envolvidos no processo.

1.5.1. PÚBLICO INTERNO

Este segmento irá se ater aos agentes envolvidos diretamente nas obras de instalação do TGSC,
contemplando os empreendedores, os funcionários e os parceiros do empreendimento. O viés para este
público será concentrado na capacitação pessoal por meio de treinamentos, palestras e campanhas.
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Os treinamentos serão voltados ao conjunto de trabalhadores da obra e das empresas contratadas
visando fornecer, por meio de integrações, informações básicas e orientações gerais sobre o
empreendimento.
Além disso, será apresentado a estes agentes, por meio de palestras, o Programa de Comunicação
Social a ser implantado, alertando-os sobre os procedimentos e normas de segurança, meio ambiente e
saúde e as regras de interação com a população local e, principalmente, reforçar a habilidade da equipe
de Comunicação Social para intermediar os contatos entre o empreendedor e o público externo.
Outra frente de trabalho será desenvolvida, periodicamente, no intuito de conscientizar os
trabalhadores sobre diversos temas de meio ambiente, segurança e saúde. Essa ação buscará parceria
com o poder público local para elaboração de campanhas contíguas, levando-se em consideração os 18
(dezoito) meses previstos para instalação do empreendimento.

1.5.2. PÚBLICO EXTERNO

Já este segmento irá tratar das ações institucionais de comunicação externa, envolvendo os meios de
comunicação, os clientes, as organizações da sociedade civil, os Órgãos Públicos e a população
situada na área de influência direta e indireta do empreendimento.
Assim conforme Nota Técnica nº 13/2012 – COPAH/DILIC/IBAMA o Programa de Comunicação
Social deverá seguir as linhas de ação abaixo explicitadas:
Linha de Ação 1, tem como público-alvo os grupos sociais que são afetados/impactados
diretamente pela instalação do empreendimento e pelas suas decorrências durante as fases de
implantação e operação.
Linha de Ação 2, tem como público alvo a população da área de influência direta e indireta
do empreendimento.
As ações previstas para este público serão dividas nas fases Pré-Implantação, Implantação e PósImplantação, como segue:

1.5.3. PRÉ-IMPLANTAÇÃO

Num primeiro momento deverão ser desenvolvidas pesquisas de campo buscando angariar
informações que irão embasar as tomadas de decisão para desenvolver as atividades de comunicação
social.
Entrevistas semiestruturadas e reuniões públicas deverão ser realizadas para identificar o perfil
socioeconômico da população do entorno do empreendimento.
A criação e a atualização de um banco de dados unificado contendo informações dos públicos alvo e
das mídias são imprescindíveis para a distribuição de informações com agilidade e eficácia.
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1.5.4. IMPLANTAÇÃO

Nesta etapa mecanismos ágeis de comunicação deverão priorizar a criação de um canal de
comunicação com a população, através, por exemplo, da implantação de caixas de comunicação,
jornal do empreendimento, redes sociais (internet) e serviços de ouvidoria.
Caberá, também, ao empreendedor promover reuniões populares com o objetivo de prestar
informações sobre o empreendimento, tais como objetivos do empreendimento, cronograma das obras,
número de trabalhadores a serem contratados (divulgação do quadro de vagas, com respectiva
qualificação e requisitos para o seu preenchimento), medidas adotadas para a preservação ambiental,
benefícios para o município e os meios de contatar o empreendedor para esclarecimentos.
Contatos deverão ser estabelecidos com os meios de comunicação locais e regionais, com as
organizações da sociedade civil e os órgãos públicos municipais visando à manutenção do bom
relacionamento entre o empreendimento e principalmente a população situada na área diretamente
afetada.
Após articuladas estas relações, o empreendedor deverá desenvolver um conjunto de ações e
instrumentos de comunicação com o objetivo de disponibilizar informações e esclarecimentos de
eventuais dúvidas sobre a instalação da obra.
O empreendedor deverá elaborar material publicitário diferenciado, como folders, cartazes e vídeos,
com linguagem de fácil entendimento, visando atingir adequadamente os diversos públicos alvo.

1.5.5. PÓS-IMPLANTAÇÃO

Nesta fase os esforços serão concentrados na compilação das informações geradas e os materiais
produzidos ao longo de todo o programa culminando num único documento final, que também será
enviado ao órgão licenciador.
Paralelamente ao material acima descrito, semestralmente deverá ser encaminhado relatórios para
acompanhamento e análise do órgão ambiental.

1.5.6. EQUIPE TÉCNICA

O Programa de Comunicação Social deverá ser desenvolvido por Agência de Publicidade que deverá
manter em sua equipe, ao menos, 01 (um) Jornalista, 01 (um) Relações Públicas e 01 (um)
Publicitário, todos os profissionais de nível superior deverão estar registrados nos respectivos
conselhos e habilitados a executarem o trabalho. Estes profissionais irão atender as demandas de
Assessoria de Imprensa, de Relacionamento Institucional e de Planejamento Estratégico,
respectivamente.
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Após a contratação da Agência de Publicidade o comprovante ou registro de contratação deverá ser
encaminhado ao IBAMA, juntamente com o detalhamento das ações a serem realizadas pela
respectiva contratada e o quadro técnico efetivo que realizará tais atividades.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

O Programa de Comunicação Social tem a responsabilidade de integrar e compatibilizar as diversas
ações dos projetos que envolvem a comunicação e interação com o público, neste contexto o
respectivo programa tem inter-relação com todos os demais programas previstos no PBA. A boa
articulação é fundamental para o desenvolvimento de ações de comunicação social de forma a evitar
conflitos de informações decorrentes de atuações diferenciadas entre as equipes encarregadas pela
implantação dos Programas, as empresas contratadas para execução das obras e serviços e o
empreendedor, na relação com a população em geral.

1.7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores quantitativos e qualitativos deverão ser utilizados para possibilitar a avaliação da eficácia
das ações de comunicação. Estes indicadores deverão averiguar o atendimento às metas planejadas e,
se necessário, propor correções nas estratégias adotadas. Tais indicadores e metodologias deverão
estar presentes nos relatórios encaminhados semestralmente ao órgão ambiental e contemplados e
compilados no relatório final pós-implantação.
As informações registradas nas diversas fontes de comunicação devem ser analisadas para contribuir
com os ajustes estratégicos. A clipagem é outra importante ferramenta indicadora, pois levanta
informações relativas à freqüência e o teor das matérias publicadas ou veiculadas pela mídia.
Relatórios semanais, mensais e trimestrais deverão ser elaborados compilando todos os dados
levantados. Como descrito previamente, semestralmente o relatório abrangendo o desenvolvimento
das ações gerais executadas no presente Programa de Comunicação Social deverão ser enviados ao
órgão licenciador federal.
Os programas de Comunicação Social, exigidos no contexto do licenciamento ambiental, visam
informar a população sobre o empreendimento, as obras a serem realizadas, as licenças ambientais
existentes, a geração de emprego, os impactos socioambientais decorrentes, os programas e
monitoramentos ambientais, entre outros aspectos de interesse da comunidade. Não se constituindo na
mera realização de propaganda e promoção do empreendimento.
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1.8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este Programa será iniciado 01 (um) mês antes do início das obras de instalação do empreendimento,
permanecendo durante os 18 (dezoito) meses da implantação e mais 01 (um) mês após o encerramento
das atividades. O cronograma descrevendo os períodos de cada atividade está apresentado a seguir.
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* Esta ação dependerá da parceria firmada com o poder público municipal, respeitando, se for o caso, o calendário das campanhas municipais.
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em tempo hábil para análise anteriormente ao início das obras. Conforme Parecer Técnico nº
4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação do detalhamento do respectivo
programa será sobrestada.
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1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1.1. JUSTIFICATIVA

Para muitos, a educação ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados à natureza: lixo,
preservação ambiental, paisagens naturais, animais, etc. Dentro deste enfoque, a educação ambiental
assume um caráter basicamente naturalista. Porém, o Programa de Educação Ambiental contribui, de
forma efetiva, para um maior e melhor comprometimento entre o empreendedor, as empresas
executoras, a empresa fiscalizadora em todos os âmbitos das atividades ligadas a implantação do
empreendimento e a população situada na área diretamente afetada.
Assim, a educação ambiental assume um caráter mais realista, embasado na busca de um equilíbrio
entre o homem e o ambiente, com vistas à construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de
desenvolvimento e progresso. Neste contexto, pode se dizer que, a educação ambiental é ferramenta de
educação para o desenvolvimento sustentável.
A importância da educação ambiental cresce à medida que a interação entre seres-humanos e meio
ambiente se afirma como um processo contínuo e inerente à evolução humana. Contudo, essa evolução
deve ocorrer de maneira equilibrada e sustentável.
Acreditando que ninguém preserva o que não conhece, a educação ambiental permite àqueles que não
são envolvidos efetivamente com atividades ligadas ao meio ambiente, reconhecer e entender seu
papel no desenvolvimento de uma cultura de conservação e respeito à natureza. Desta forma, é preciso
aplicar uma concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o
meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
Com vistas a destacar o que previamente foi descrito transcreve-se a seguir o Artigo 5º da Lei Federal
nº 9.795/99 que define os objetivos fundamentais da Educação Ambiental.
Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
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VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade.
Portanto, um programa de educação ambiental para ser efetivo deve promover simultaneamente o
desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria
da qualidade ambiental. A aprendizagem será mais efetiva se a atividade estiver adaptada às situações
da vida real da cidade, ou do meio em que vivem.

1.2. OBJETIVOS

O Programa de Educação Ambiental tem por objetivo a qualificação e o incentivo à participação da
sociedade na gestão ambiental e nas decisões que afetam a sua qualidade de vida. No contexto do
licenciamento ambiental, este processo educativo é voltado à mitigação dos impactos sobre o meio
socioeconômico, instrumentalizando os grupos afetados, em condições de vulnerabilidade
socioambiental, para a participação nos processos decisórios sobre atividades que afetem a sua
qualidade de vida, desde que estas demandas estejam relacionadas ao desenvolvimento da gestão
ambiental local ou regional.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mediar à construção de conceitos ecológicos e de convivência social, buscando a consciência
de que o homem faz parte da natureza e, de forma participativa, perceber que há uma
interdependência e inter-relação ecológica entre os meios físico, biótico e socioeconômico;
Gerar mudanças de atitudes perante os ambientes naturais, além do respeito pelos indivíduos e
suas variadas culturas;
Ajudar a compreender claramente a existência e a importância da interdependência
econômica, social, política e ecológica em zonas urbanas e rurais;
Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir conhecimentos, o sentido dos
valores, atitudes, interesse ativo, aptidões e habilidades, necessários à proteção e melhoria do
meio ambiente; e
Recomendar novas formas de conduta aos indivíduos, grupos sociais e à sociedade como um
todo com relação ao meio ambiente.
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1.3. INDICADORES

Número de cidadãos atendidos;
Nível de aprendizado baseado em questionários de avaliação aplicados antes e após o
programa;
Alterações de comportamento identificadas através de relatórios da equipe técnica que compõe
o programa;
Mudança de postura socioambiental (conscientização) dos cidadãos envolvidos no programa.

1.4. PÚBLICO ALVO

As atividades deste programa são direcionadas para os cidadãos ou grupos sociais das áreas de
influência direta do empreendimento, abrange principalmente os moradores da Comunidade Bela
Vista situada ao lado do local onde o empreendimento busca se instalar, bem como a comunidade
pesqueira do entorno imediato.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O Programa de Educação Ambiental deverá prever os procedimentos de avaliação permanente e
continuada, com base no sistema de monitoramento com metas e indicadores dos processos e
resultados, sob acompanhamento e avaliação do IBAMA.
As atividades e respectivos conteúdos programáticos que serão desenvolvidos pelo Programa devem
garantir que os processos educativos estejam voltados para a mitigação dos impactos da atividade
licenciada, além de estar em consonância com o marco legal das políticas públicas de meio ambiente e
de educação ambiental, devendo ainda, estar em articulação com outras políticas governamentais
desenvolvidas na região.
Deverão ser priorizadas ações educativas de caráter não formal, voltadas à qualificação e organização
dos sujeitos da ação educativa para proposição e/ou formulação e implementação dos projetos
socioambientais de mitigação e/ou compensação, bem como o monitoramento e avaliação da sua
efetividade.
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O Programa de Educação Ambiental deverá ser formulado e executado de modo a buscar sinergia com
políticas públicas e instrumentos de gestão em implementação na área de influência do
empreendimento. Com base nestas expectativas foram delineadas as seguintes Linhas de Ação para o
presente Programa.
Auxiliar e orientar a Comunidade Local, principalmente os moradores da Comunidade Bela
Vista e as associações pesqueiras, no contexto ambiental e social, explicitando as ações e
etapas do empreendimento;
Através de palestras e oficinas para os grupos sociais afetados pelo empreendimento
apresentar metodologias e diretrizes para a formação dos cidadãos com embasamentos
técnicos nas questões inerentes a Educação Ambiental;
Desenvolver processos educativos com a participação dos moradores da Comunidade Bela
Vista e pescadores artesanais com o objetivo de diagnosticar suas características
socioeconômicas e desta forma identificar e hierarquizar demandas que permitam a elaboração
de projetos coletivos voltados para a melhoria das condições de vida, condições de trabalhos
na comunidade e da cadeia produtiva da pesca artesanal.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o Artigo 225;
Lei Federal nº 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental – PNEA e dá outras providências;
Decreto Federal nº 4.281/02 que regulamenta a PNEA.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Como forma de acompanhar a dinâmica do presente Programa deverá ser implementada uma
constante avaliação dos procedimentos e metodologias utilizadas.
Esta avaliação deverá ser executada por profissional habilitado em cada área de análise. No final da
implantação do empreendimento deverá ser apresentado ao órgão ambiental licenciador as atas das
palestras e seminários realizados.
Durante a execução do empreendimento, caso seja necessário, novos encontros podem ser propostos
para dirimir dúvidas e garantir a adequada gestão do meio ambiente. Durante a fase de operação do
empreendimento deverá ser realizado acompanhamento, conforme cronograma dos demais programas
ambientais, para a observação, análise e qualificação do Programa.
A metodologia utilizada deve enfatizar recursos didáticos que incentivem a reflexão e a participação
dos cidadãos, como por exemplo, estudos de caso, trabalhos em grupo e dinâmicas, gerando posturas
pró-ativas em relação ao meio e as questões sociais.
Conforme indicado no Parecer IBAMA nº 3652/2013 o empreendedor formaliza compromisso em
executar e encaminhar os respectivos relatórios a este instituto, em tempo hábil para análise anterior ao
início das atividades de instalação as seguintes recomendações:
- Realizar diagnóstico participativo do público alvo, ou seja, dos grupos sociais impactados
direta ou indiretamente com o empreendimento.
- Detalhar as atividades a serem executadas e os respectivos grupos a serem alcançados com
base no diagnóstico participativo e nas linhas de ação da NT nº 39/2011 –
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA, e apresentar o cronograma de execução dessas atividades;
-Apresentar nos relatórios de execução do programa as atividades realizada, os grupos
abrangidos pelas ações e, em especial, os resultados alcançados, tomando por base a
avaliação e o uso de indicadores, conforme apresentado na proposta.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Programa de Educação Ambiental deverá prever um processo de avaliação permanente e
continuada, com base em um sistema de monitoramento com metas e indicadores de processos e
resultados, sob acompanhamento e avaliação do IBAMA. A avaliação deste Programa permitirá as
adequações necessárias a otimização do trabalho e ao alcance dos objetivos propostos.
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1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES DA OBRA

Com vistas a conscientização e informação dos trabalhadores e demais envolvidos com as obras de
implantação do empreendimento sobre as medidas de proteção ambiental e demais tratativas acerca
dos procedimentos a serem implementados na unidade operacional, tais como segurança,
conscientização ambiental, higiene e saúde, será praticado o presente Programa de Educação
Ambiental para os Trabalhadores da Obra. É importante destacar que o presente Programa, salvo
algumas especificações, poderá ser utilizado e implementado durante toda a operação do
empreendimento.

1.1. JUSTIFICATIVA

Para muitos, a educação ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados à natureza: lixo,
preservação, paisagens naturais, animais, etc. Dentro deste enfoque, a educação ambiental assume um
caráter basicamente naturalista. Porém, o Programa de Educação Ambiental contribui, de forma
efetiva, para um maior e melhor comprometimento entre o empreendedor, as empresas executoras e a
empresa fiscalizadora em todos os âmbitos das atividades ligadas a implantação do empreendimento.
Assim, a educação ambiental assume um caráter mais realista, embasado na busca de um equilíbrio
entre o homem e o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de
desenvolvimento e progresso. Neste contexto, pode-se dizer que, a educação ambiental é ferramenta
de educação para o desenvolvimento sustentável.
A importância da educação ambiental cresce à medida que a interação entre seres-humanos e meio
ambiente se afirma como um processo contínuo e inerente à evolução humana. Contudo, essa evolução
deve ocorrer de maneira equilibrada e sustentável.
Acreditando que ninguém preserva o que não conhece, a educação ambiental permite àqueles que não
são envolvidos efetivamente com atividades ligadas ao meio ambiente, reconheçam e entendam seu
papel no desenvolvimento de uma cultura de conservação e respeito à natureza. Desta forma, é preciso
aplicar uma concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o
meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
Um programa de educação ambiental para ser efetivo deve promover simultaneamente, o
desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria
da qualidade ambiental. A aprendizagem será mais efetiva se a atividade estiver adaptada às situações
da vida real da cidade, ou do meio em que vivem.
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1.2. OBJETIVOS

As atividades de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra têm como objetivo promover a
sensibilização, mobilização, conscientização e capacitação dos diversos segmentos de trabalhadores
envolvidos na implantação do empreendimento.
Assim, o presente Programa compreenderá processos de ensino-aprendizagem com o objetivo de
desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e riscos
socioambientais decorrentes do empreendimento nos meios físico-natural e social em sua área de
influência direta.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

-

-

-

Realizar atividades educativas (seminários, palestras, etc.) visando à conscientização dos
trabalhadores da obra da importância da preservação ambiental, da manutenção, da integridade
ecológica da região e do uso de práticas de construção ambientalmente adequadas;
Envolver todos os trabalhadores, de todos os níveis, no compromisso com as questões do meio
ambiente, não somente os relativos aos aspectos físicos, mas também aos itens relativos à
saúde, segurança e saúde ocupacional, assim como o relacionamento com os colegas de
trabalho, comunidades locais e visitantes;
Promover atividades educativas sobre temas de interesse que contribuam para a adoção de
práticas de conservação e preservação ambiental e de respeito;
Estimular a adoção de práticas cotidianas que venham a contribuir para a conservação e
preservação dos recursos naturais;
Incluir no conteúdo programático dos processos de ensino-aprendizagem a descrição do meio
ambiente físico, biótico e antrópico local, a apresentação dos impactos decorrentes da
atividade e formas de minimizá-los;
Realizar as atividades educativas com linguagem e metodologias acessíveis a todos os
públicos;
Promover a integração com os outros programas ambientais do PBA.

1.3. INDICADORES

-

Número de trabalhadores atendidos;
Número de oficinas realizadas;
Mudança de postura sócio-ambiental (conscientização) frente às atividades realizadas.

OAP® – Consultores Associados

4

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.4. PÚBLICO ALVO

As atividades deste Programa são direcionadas para os trabalhadores e empreiteiros envolvidos
diretamente com as obras de implantação do empreendimento, inclusive os terceirizados, sendo assim,
busca-se o atendimento a um público de até 700 trabalhadores nos meses de pico da construção.
Conforme indicado no Parecer IBAMA nº 3652/2013 o empreendedor formaliza compromisso em
executar as atividades de educação ambiental abrangendo também os trabalhadores envolvidos na
operação do empreendimento.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia utilizada para o desenvolvimento das atividades de Educação Ambiental é baseada nas
várias formas de desenvolvimento das atividades, tais como: palestras, audiovisuais, cursos, pesquisas,
divulgação através da mídia existente e parcerias com instituições de acordo com a área de interesse.
Deverão ser considerados os impactos socioambientais da atividade em licenciamento, integrados com
os demais programas previstos no âmbito do Programa Básico Ambiental - PBA e do Programa de
Controle Ambiental – PCA.
O presente Programa deverá contemplar os procedimentos de avaliação permanente e continuada, com
base em sistema de monitoramento com metas e indicadores de processos e resultados, sob
acompanhamento e avaliação do IBAMA.
O cronograma a ser desenvolvido durante o processo de implantação do empreendimento deverá ser
executado em parceria com os demais programas de Educação aos Trabalhadores, unificando todas as
palestras e demais atividades.
Cabe salientar que tal atividade tem desenvolvimento dinâmico e se constatado a necessidade de nova
seção de palestras ou outro meio de divulgação dos procedimentos ambientais e mesmo de segurança,
deverá ser elaborado cronograma e comunicado as empresas executoras, bem como o empreendedor.
Assim, o treinamento dos trabalhadores é realizado através de palestras básicas com noções sobre
temas relacionados com meio ambiente, segurança, higiene e saúde, com base em um Código de
Conduta para os trabalhadores, contendo normas de conduta a serem seguidas durante a implantação e
operação do empreendimento.
Também são realizadas palestras específicas sobre Segurança do Trabalho, destacando-se o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a execução das atividades de risco.
Será elaborado um folheto de bolso, contendo todas as diretrizes do Código de Conduta Ambiental do
Trabalhador, sendo isso entregue para cada colaborador quando do ingresso nas atividades.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

-

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento da Supressão da Vegetação e Salvamento de Epífitas;
Programa de Educação Patrimonial para a Comunidade de Trabalhadores;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global,
estabelecido em 1992 no Fórum Global, considera que a educação ambiental para uma
sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as
formas de vida.
Afirma também que os valores e ações contribuem para a transformação humana e social e para a
preservação ecológica, estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente
equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Para tanto requer
responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e mundial.
A Constituição Brasileira ao consagrar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito de
todos, atribuiu a responsabilidade de sua preservação e defesa não apenas ao Poder Público, mas
também à coletividade. Conforme artigo 3°, inciso V da referida lei, cabe também: “às empresas,
entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação
dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como
sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente”.
Ainda, segundo a Lei Federal n° 9.795/1999 que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências: “Entendem-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
No âmbito do Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra, deverá ser elaborado de
acordo com os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental levando em conta os
pressupostos de: interdisciplinaridade, participação e respeito à diversidade social e biológica.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Como forma de acompanhar a dinâmica do presente programa deverá ser implementado uma
constante avaliação dos procedimentos desenvolvidos pelos trabalhadores a campo.
Esta avaliação deverá ser executada por profissional habilitado em cada área de análise. No final da
implantação do empreendimento deverá ser apresentado ao órgão ambiental licenciador as atas das
palestras e seminários, bem como a lista de presença e o relatório conclusivo da execução do
programa.
Durante a execução do empreendimento, caso seja necessário, novos encontros podem ser propostos
para dirimir dúvidas e garantir a adequada gestão do meio ambiente. Durante a fase de operação do
empreendimento deverá ser realizado acompanhamento, conforme Cronograma dos demais Programas
Ambientais, para a observação, análise e qualificação do Programa.
É importante destacar que novas contratações necessitam de palestras e seminários mesmo que
isoladamente.
A metodologia utilizada deve enfatizar recursos didáticos que incentivem a reflexão e a participação
dos trabalhadores, como por exemplo, estudos de caso, trabalhos em grupo e dinâmicas, gerando
posturas pró-ativas em relação ao ambiente de trabalho, aos ecossistemas e às comunidades locais.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Antes do início da execução da obra deverá ser executada Oficina com a equipe técnica responsável
pelo empreendimento. Na sequência deverão ser executadas 05 oficinas (01 por mês) para a
comunidade de trabalhadores que será gradualmente incorporada à obra. No décimo quarto mês deverá
ser realizada Oficina de Avaliação dos Trabalhos e no décimo oitavo mês da obra deverá ser entregue
Relatório Final do Programa.
Durante a operação do empreendimento todos os trabalhadores deverão passar por Programa de
Educação Ambiental.

OAP® – Consultores Associados

7

OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Caderno 3.21 –
COMPENSAÇÃO DA
ATIVIDADE PESQUEIRA
E DA MARICULTURA
Programa de Compensação da Atividade Pesqueira e
Maricultura
Junho/2013

O Programa de Compensação da Atividade Pesqueira e da Maricultura foi considerado
atendido no Parecer IBAMA nº 4803/2013.
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1. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E MARICULTURA

O Programa de Compensação da Atividade Pesqueira e da Maricultura para comunidades que
desenvolvem atividades de pesca artesanal e maricultura é parte de uma série de medidas que integram
um Sistema de Gestão Ambiental e visam minimizar possíveis impactos que venham resultar da
implantação do Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC.

1.1. JUSTIFICATIVA

O processo de licenciamento ambiental visa basicamente identificar os possíveis impactos que
incidirão sobre um determinado sistema, em função da implantação de uma atividade de natureza
econômica, para orientar a criação de políticas e ações que garantam a integridade e a sustentabilidade
deste sistema.
Partindo desse pressuposto, este programa pode ser entendido como o encontro entre os débitos
ambientais decorrentes desse empreendimento privado e os créditos que o empreendedor assegure a
partir da compensação ambiental, segundo os parâmetros constantes na legislação ambiental em vigor.
Nesta perspectiva, o programa ganha relevância, superando a mera reparação por danos sofridos para
assumir um papel emancipador para os pescadores artesanais e maricultores, capacitando-os para se
integrar, de forma independente, em uma nova dinâmica socioeconômica promovida pelo
empreendimento.

1.2. OBJETIVO

Como objetivo principal deste programa alinha-se a apresentação da documentação referente ao
cumprimento das determinações do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (Anexo), bem como
estimular o desenvolvimento sustentável social na população de pescadores tradicionais e maricultores
da área de influência direta do projeto, através de uma série de ações voltadas à educação ambiental.
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Atender as determinações contidas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, Autos n°
1.33.005.000274/2009-07, firmado entre o Ministério Público Federal - MPF, o Terminal de
Granéis de Santa Catarina S/A – TGSC e a Associação de Maricultores Comunitários do
Bairro do Paulas – AMACOP.
Promover grupos de discussão voltados às questões locais;
Identificar demandas e expectativas, opiniões e atitudes da população;
Estimular a prática de ações voltadas para a preservação do meio ambiente, especialmente à
gestão dos bens naturais, alertando e fornecendo alternativas para a pesca predatória,
salvamento de espécies ameaçadas;
Utilizar a parceria com órgãos e instituições locais que desempenhem ações vinculadas à
educação e/ou a políticas públicas ambientais.

1.3. INDICADORES

Apresentar a documentação referente ao TAC.

1.4. OBJETO/PÚBLICO ALVO

Associação de Maricultores Comunitários do Bairro do Paulas – AMACOP.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A realização do diagnóstico social, na AID, junto aos pescadores e maricultores da AMACOP que
obtêm da pesca grande parte do seu sustento. O diagnostico abrange campanhas de campo com
entrevistas e mapeamento das lideranças locais.
O processo de aproximação, sensibilização e identificação das atitudes e expectativas de pescadores e
maricultores envolverão a realização de um determinado número de grupos de discussão na
comunidade a ser coberta pelo programa de compensação da atividade pesqueira e maricultura.
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Os participantes do grupo de discussão vivenciam uma situação dialógica, semelhante ao processo
natural de tomada de posição e formação das opiniões que ocorre cotidianamente entre os grupos
sociais, permitindo também, ao pesquisador, perceber os elementos da tradição e da cultura de cada
comunidade para o desenvolvimento de projetos afinados com suas potencialidades. Durante a
realização dos grupos, os participantes poderão decidir de forma coletiva e pactuada quais ações
poderão ser desenvolvidas junto à população.
Essa abordagem reduz a interferência dos pesquisadores sobre as decisões do grupo, contribuindo ao
mesmo tempo para a criação de uma identidade coletiva que vai facilitar o processo de mobilização. A
realização de grupos de discussão envolve as seguintes atividades:
Levantamento e escolha das comunidades a serem atendidas numa primeira fase;
Recrutamento dos participantes entre a população; e
Escolha de um local para a realização dos grupos (de preferência no próprio aglomerado).
A duração dos grupos de discussão pode variar de 1 a 3 horas, a depender do engajamento dos
participantes nas discussões. O número de participantes por grupo não deve ultrapassar a 7 (sete)
elementos. O número de grupos previstos vai depender do funcionamento efetivo dos primeiros a
serem realizados.
Como instrumento de mobilização, é interessante que se programe pelo menos um grupo em cada
localidade a ser atendida, na primeira fase dos trabalhos. Após a realização dos grupos, deverão ser
efetivadas algumas oficinas onde são apresentados à população os resultados obtidos nas discussões
levadas a cabo nos grupos, bem como sugeridas as diversas alternativas oferecidas pelo programa.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇAO VIGENTE

Lei Federal n° 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no
4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental.
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1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de acompanhamento, contendo os documentos que comprovem o cumprimento das
determinações do TAC, registros em atas, fotos da realização dos grupos de discussão e de reuniões,
listas de presença e cadastro de moradores em situação de vulnerabilidade.
Conforme indicado no Parecer IBAMA nº 3652/2013 o empreendedor formaliza compromisso em
executar as recomendações solicitadas no presente parecer, contemplando a Comunidade Pesqueira e
da Maricultura nos programas ambientais referente à socioenomia.

1.9. CRONOGRAMA FÍSICO

A primeira etapa do programa que consiste na realização do diagnóstico detalhado deverá ter início
logo que for concedida a licença de implantação do empreendimento, de forma que a segunda etapa,
que envolve a mobilização e na realização dos grupos e da oficina esteja concluída até o início da fase
de operação do projeto.
O programa está vinculado ao atendimento de todos os segmentos sociais (pescadores e maricultores,
donos de embarcações, educadores, estudantes, ONGs, secretarias etc.), devendo priorizar, na primeira
etapa, aqueles que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade.

Quadro: Cronograma Físico.
Atividades
Diagnostico detalhado
Levantamento prévio das
localidades a serem envolvidas
Comunicação a prefeitura e
secretaria municipais
Mobilização para realização dos
grupos
Realização dos grupos de
discussão
Oficinas para apresentação dos
resultados dos grupos
Elaboração do relatório final
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1.10. ANEXO
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Determinações contidas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, Autos n°
1.33.005.000274/2009-07, firmado entre o Ministério Público Federal - MPF, o Terminal de Granéis
de Santa Catarina S/A – TGSC e a Associação de Maricultores Comunitários do Bairro do Paulas –
AMACOP, estabelecendo as cláusulas como seguem:
1. A empresa efetuará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor proposto nos dias
04 e 05/07/2011, das 14h às 19h, período em que cada maricultor integrante da associação
deverá comparecer ao escritório da empresa, localizado na Rua Rafael Pardinho. 60, sala 2,
Centro, São Francisco do Sul, para assinatura do termo anexo, retirada do cheque e
fornecimento de recibo.
2. Os maricultores deverão retirar as suas estruturas da área até o fim do mês de setembro,
período suficiente para a colheita dos mariscos em produção.
3. A segunda parcela do valor acordado será paga a cada maricultor após a retirada de suas
estruturas. O produtor informará à AMACOP a conclusão dos trabalhos referentes à sua área.
A associação deverá verificar a efetiva liberação da área e informar o fato ao TGSC que, no
prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizará o cheque, a ser retirado no escritório referido no item
1.
4. A associação convocará assembléia até o fim do mês de junho, para formalização da
anuência dos integrantes aos termos do acordo e deliberação de dissolução a partir de
01/10/2011, desde que até tal data estejam cumpridas todas as obrigações ora estabelecidas
para a empresa TGSC.
5. Após o último pagamento, a empresa deverá comunicar ao Ministério Público Federal a
conclusão dos trabalhos, sem prejuízo de que seja informada qualquer eventualidade que
venha a ocorrer ao longo da execução do presente acordo.
6. O presente acordo representa anuência do MPF apenas na Procuradoria da República no
Município de Joinville/SC.
Após assinatura do Termo de Ajuste de Conduta as estruturas de maricultura da AMACOP
(Associação dos Maricultores Comunitários do Bairro de Paulas) foram em sua totalidade retiradas da
área, onde parte dos maricultores desistiu da atividade por motivos pessoais e os demais foram
relocados para a área de cultivo da AMAPRI (Associação de Maricultores do Capri).
Conforme Ofício (Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina) enviado
ao MPF de Joinville em 05/06/2012 foi comunicado o cumprimento do TAC em sua totalidade
confirmando a execução das medidas compensatória de responsabilidade do TGSC.
A cópia do TAC e do Ofício nº/2012 da FAMASC, na íntegra, segue abaixo.
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Caderno 3.22 –
DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO
Programa de Desenvolvimento do Turismo
Junho/2013

O Programa de Desenvolvimento do Turismo foi considerado atendido conforme Parecer
Técnico nº 82/2012 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA.
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1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1.1. JUSTIFICATIVA

Após a atividade portuária, o turismo é a segunda atividade econômica mais importante do município.
Segundo pesquisa realizada pela SANTUR, no ano de 2006 foi registrado um fluxo de 86.190 turistas
em São Francisco do Sul, provenientes de diversas cidades do Brasil e do mundo. Esta demanda foi
responsável pela injeção de recursos superior a US$ 11,5 milhões (Tabela 1).

Tabela 1: Movimento estimado de turistas em São Francisco do Sul no verão de 2006.
RECEITA
GASTO DIÁRIO
PERMANÊNCIA
ORIGEM TURISTAS
(U$)
(U$)
(DIAS)
Nacional
85.023
11.190.734,78
18,24
7,22
Estrangeiro
1.167
316.375,78
25,65
10,57
------Total
86.190
11.507.110,56
Fonte: SANTUR/ Gerência de Planejamento, 2006.

Como estado de origem dos turistas que visitam São Francisco do Sul, o Paraná aprece em primeiro
lugar com 43,92% dos visitantes, seguido por Santa Catarina (35,10%), São Paulo (9,02%), Rio
Grande do Sul (5,49%) e Rio de Janeiro (1,37%). A maior parte do percentual restante é proveniente
da Argentina e Paraguai (Tabela 2)

Tabela 2: Principais mercados emissores nacionais.
ORIGEM
2004
2005
Paraná
44,77%
40,76%
Santa Catarina
30,65%
33,38%
São Paulo
9,32%
12,36%
Rio Grande do Sul
5,79%
5,48%
Rio de Janeiro
1,84%
0,89%

2006
43,92%
35,10%
9,02%
5,49%
1,37%

Fonte: SANTUR/ Gerência de Planejamento, 2006.

A atividade turística é baseada na beleza natural dos balneários, da Baía da Babitonga e do Centro
Histórico. Sendo assim, os principais atrativos turísticos são os aspectos naturais, a visita a amigos e
parentes e os atrativos histórico-culturais (Tabela 3).
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Tabela 3: Atrativos turísticos do município de São Francisco do Sul.
ATRATIVOS
2004
2005
Atrativos naturais
69,87%
67,20%
Visita a amigos/parentes
15,73%
14,34%
Atrativos Históricos/Culturais
13,56%
15,84%
Eventos
0,48%
0,56%
Manifestações Populares
0,12%
1,97%
Tratamento de saúde
0,24%
0,09%
100%
100%
Total

2006
71,00%
16,55%
12,28%
0,17%
0%
0%
100%

Fonte: SANTUR/ Gerência de Planejamento, 2006.

Considerando o exposto anteriormente o empreendedor pretende contribuir com o desenvolvimento do
segmento turístico de São Francisco do Sul através da capacitação de mão de obra de forma a
qualificar os serviços turísticos do município.

1.2. OBJETIVOS

Qualificar os serviços turísticos de São Francisco do Sul e gerar emprego e renda para a
população local.

1.3. INDICADORES

Número de pessoas inscritas nos treinamentos;
Número de pessoas que finalizaram o treinamento;
Inserção das pessoas que passaram pelo Programa no mercado de trabalho do segmento
turístico de São Francisco do Sul.

1.4. OBJETO

Mão de Obra atuante nos Bares, Hotéis e Restaurantes e pessoas que buscam qualificação
profissional vislumbrando uma oportunidade de emprego no segmento turístico de São
Francisco do Sul.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O respectivo programa busca qualificar os serviços turísticos de São Francisco através da formação de
profissionais qualificados para atender o segmento de hotéis, bares e restaurante. Neste contexto foi
optado em utilizar treinamentos já disponibilizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial / SENAC contemplando os seguintes cursos:
Auxiliar de Cozinha / Carga horária: 245 horas
Garçon Básico / Carga horária 203 h
Camareira em Meios de Hospedagem / Carga horária: 161 h
Recepcionista em Meios de Hospedagem / Carga horária 161 h
A estrutura dos respectivos cursos foi fornecida pelo próprio SENAC e encontram-se descritas na
sequência.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Atualizado em 04/08/11
Plano de Curso
Curso: Auxiliar de Cozinha
Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
Área: Turismo e Hospitalidade
Segmento: Alimentos e Bebidas
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 245h
Número Máximo de Vagas por Turma: 18
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade Mínima: 18 anos completos
Escolaridade Mínima: Ter completado o 5º ano do Ensino Fundamental (apresentar documento que
comprove a escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
No caso de estar cursando o Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos o
aluno deverá ter concluído as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Perfil Profissional de Conclusão
O Auxiliar de Cozinha é o profissional que auxilia o cozinheiro no preparo de produções culinárias e
organização da cozinha, realizando a higienização, cortes, porcionamento e armazenamento dos
alimentos. Realiza a preparação das bases, caldos e fundos e pré-preparo de guarnições, além da
execução do mise-en-place e a organização funcional da cozinha de acordo com as normas e
procedimentos de higiene e segurança no trabalho. Exerce suas funções em cozinhas de meios de
hospedagem, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições.

Organização Curricular
Unidades Curriculares
Carreira Profissional no Turismo
Organização da Cozinha
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
Promoção do Trabalho em Equipe
Segurança na Cozinha
Bases da Cozinha
Ambientação Profissional Inicial em Cozinha
Total
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Unidade Curricular: Carreira Profissional no Turismo

Competência:
Gerenciar a carreira profissional no turismo com determinação e de forma empreendedora,
desenvolvendo marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais e
compreendendo seu lugar dentro da atividade turística, visando novos horizontes através da elaboração
de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Persistência
Determinação
Visão Sistêmica

Conhecimentos
Fundamentos do Turismo e
Hospitalidade: conceitos, tipos, evolução
histórica, importância sócio-econômica
Políticas de Turismo no Brasil: Órgãos
Oficiais, Lei Geral do Turismo
Infra-estrutura Turística: equipamentos e
serviços
Tipologia e classificação dos produtos
turísticos: meios de hospedagem,
alimentação, transportes, entretenimento
Características da Etiqueta Pessoal e
Profissional
Premissas do Marketing Pessoal
Os três pilares do Marketing Pessoal:
imagem, visibilidade, credibilidade
Empregabilidade: Postura em entrevista
de emprego e Elaboração de Currículo
Empreendedorismo: perfil, necessidades e
oportunidades de negócios

Habilidades
Elaborar e monitorar seu
plano de carreira
Elaborar currículo

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional no Turismo gerenciada de forma empreendedora, com determinação e
persistência de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Atua com visão sistêmica no desenvolvimento de sua carreira profissional na área do turismo.
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Unidade Curricular: Organização da Cozinha

Competência:
Organizar o ambiente da cozinha a partir da sua estrutura física e funcional, aplicando procedimentos
de higienização das bancadas, equipamentos, utensílios e ambiente indispensáveis para o
funcionamento regular ou permanente da cozinha.
Valores/Atitudes
Organização
Trabalho em equipe

Conhecimentos
Introdução à História da
Gastronomia
Estrutura física e de
funcionamento da cozinha: layout,
organograma, fluxo, mobiliário
Equipamentos e utensílios da
cozinha: tipos, características e
funções
Facas: Tipos e técnicas de afiação
Higiene do ambiente:
características, importância e
fatores que a compõem

Habilidades
Organizar as bancadas de trabalho
Utilizar os equipamentos e
utensílios da cozinha
Manter os equipamentos e
utensílios limpos e organizados
Afiar facas

Indicadores
Eficácia:
Ambiente organizado a partir da estrutura física e funcional da cozinha, colaborando para o trabalho
em equipe.
Eficiência:
Organiza as bancadas de trabalho, aplicando as normas de higiene e segurança alimentar.
Utiliza os equipamentos e utensílios, de acordo com suas características técnicas e funções, mantendoos prontos para o trabalho com organização e higiene.
Afia facas com as técnicas específicas a partir da identificação dos tipos e conforme os cortes a serem
executados.
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Unidade Curricular: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Competência:
Aplicar normas básicas de higiene e segurança na manipulação dos alimentos e ambiente de trabalho,
observando a legislação vigente, adotando uma postura crítica em relação ao desperdício, aplicando no
seu dia-a-dia procedimentos adequados de conservação e utilização dos recursos naturais com
responsabilidade visando prevenir a contaminação dos alimentos e promover a segurança alimentar.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Respeito

Conhecimentos
RDC 216/04
Controle de perigos: definição e
qualificação
Microbiologia básica
Contaminação alimentar: controle de
perigos e ações corretivas.
Boas práticas: estrutura física, controle
da água, controle de pragas, controle da
saúde do manipulador, regras para
visitantes
Higiene Pessoal: uniformes, EPI
Tratamento do lixo: separação,
acondicionamento e descarte
Controle de fornecedores
Controles na Produção: pré-preparo,
preparo e porcionamento.
Armazenamento correto dos alimentos

Habilidades
Aplicar a legislação vigente
Prevenir contaminação cruzada
dos alimentos
Manter a higiene pessoal efetiva
ao manusear alimentos e bebidas
Aplicar normas básicas de
higiene e segurança nos
ambiente de trabalho
Medir, registrar e controlar
temperatura de armazenamento e
preparação de alimentos

Indicadores
Eficácia:
Alimentos manipulados de acordo com as boas práticas.

Eficiência:
Utiliza os utensílios e equipamentos de trabalho, conforme normas do fabricante.
Previne contaminações aos alimentos, manuseando os mesmos conforme as boas práticas.
Higieniza os alimentos após seu recebimento, segundo as boas práticas.
Armazena os alimentos, seguindo as normas pré-estabelecidas.
Realiza refrigeração, congelamento e descongelamento dos alimentos, observando as normas.
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Princípios de Etiqueta Social e
Profissional
Fundamentos da administração de
conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X
habilidades da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Habilidades
Utilizar as regras de etiqueta
social e profissional
Estabelecer estratégias de
mediação de conflitos

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Segurança na Cozinha

Competência:
Adotar atitudes seguras no ambiente de trabalho, desenvolvendo suas atividades de forma consciente e
preventiva, a partir da utilização de equipamentos de proteção individual e da atuação no processo de
trabalho com postura ergonômica, com atenção e responsabilidade, objetivando manter saúde
ocupacional e evitar acidentes de trabalho.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Atenção
Iniciativa

Conhecimentos
Acidentes de trabalho: definição, tipos,
causas, consequências e ações
preventivas no processo de trabalho
Uniforme dos profissionais da cozinha dolman, toque blanche, avental, lenço,
sapatos - histórico, características e
finalidade
Características dos EPIs: definição,
tipos, finalidade e legislação vigente
Ergonomia e Doenças Ocupacionais:
definição, tipos, causas, consequências
e medidas preventivas
Noções de primeiros socorros na
cozinha: definição, tipos de
atendimento e ações preventivas

Habilidades
Adotar comportamentos
preventivos
Utilizar EPIs no ambiente de
trabalho
Atuar com postura ergonômica
Prestar o primeiro atendimento
antes do socorro especializado
Acionar atendimento
especializado quando
necessário

Indicadores
Eficácia:
Atuação segura no ambiente de trabalho, utilizando equipamentos de proteção individual e mantendo
postura ergonômica, com atenção e responsabilidade.
Eficiência:
Adota atitudes e comportamentos preventivos com responsabilidade e segurança evitando acidentes de
trabalho de forma consciente.
Utiliza uniforme e EPIs no ambiente de trabalho de forma a garantir a segurança individual e coletiva.
Atua com postura ergonômica na execução de suas atividades favorecendo seu bem-estar e prevenindo
doenças ocupacionais com responsabilidade.
Utiliza os equipamentos e utensílios da cozinha conforme suas características com responsabilidade e
segurança.
Presta o primeiro atendimento a vítimas em situações de emergência com iniciativa e atenção,
acionando o atendimento especializado de urgência e emergência disponível na comunidade quando
necessário.
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Unidade Curricular: Bases da Cozinha

Competência:
Pré-preparar alimentos, utilizando procedimentos de manipulação e produção, as técnicas de corte,
conservação e condimentação dos diversos produtos alimentícios, a partir da interpretação de fichas
técnicas, usando os recursos de forma responsável e dentro das normas de higiene e segurança
alimentar, com vistas ao atendimento das produções culinárias do cardápio elaborado.
Valores/Atitudes
Organização
Respeito
Responsabilidade
Atenção

Conhecimentos
Produtos alimentícios: definição, tipos,
características e classificação
Hortaliças e Frutas: classificação e
características, cortes e nomenclaturas,
porcionamento, acondicionamento, miseen-place
Carnes e Aves: Identificação e
classificação, cortes, nomenclaturas e
acondicionamento
Peixes e Frutos do Mar: identificação,
características, cortes, técnicas de limpeza,
nomenclatura, acondicionamento e
dessalgue
Métodos de cocção: definição, tipos e
finalidades e aplicações
Bases da Cozinha: definição, classificação
e finalidade
Termos técnicos
Ficha Técnica: definição, finalidade,
aplicação e interpretação
Princípios do Consumo Consciente

Habilidades
Aplicar técnicas de conservação
e acondicionamento dos
alimentos
Executar a higienização e corte
de hortaliças, legumes
Limpar, cortar e desossar aves
Limpar, eviscerar, cortar e
porcionar pescados, crustáceos e
moluscos
Limpar, cortar e porcionar
carnes
Aplicar técnicas de preparo de
fundos, ligas, molhos básicos,
derivados e aromáticos
Aplicar técnicas de cortes em
hortifrutigranjeiros
Utilizar os recursos de forma
racional

Indicadores
Eficácia:
Alimentos pré-preparados segundo as técnicas de corte, conservação e condimentação dos diversos
produtos alimentícios com atenção.
Eficiência:
Executa os cortes de legumes, frutas e hortaliças com atenção, utilizando as boas práticas e
relacionando a técnica do corte com sua nomenclatura.
Aplica técnicas de conservação e acondicionamento dos alimentos, com organização e respeito pela
segurança alimentar.
Interpreta ficha técnica com atenção segundo a atividade requerida.
Limpa, corta, porciona e/ou desossa carnes, aves e pescados de maneira responsável, de acordo com
cada técnica, seguindo os procedimentos indicados em ficha técnica.
Executa técnicas de cortes específicas a cada tipo de alimento, conforme solicitação de receituário.
Prepara fundos, ligas, molhos básicos, derivados e aromáticos conforme suas técnicas.
Identifica os métodos de cocção conforme suas finalidades e aplicações.
Utiliza de forma racional os recursos conforme os princípios do consumo consciente, evitando perdas
e desperdícios de alimentos e dos recursos energéticos.
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Unidade Curricular: Ambientação Profissional Inicial em Cozinha

Ver Orientações nas Indicações Metodológicas.
Indicações Metodológicas
As competências desenvolvidas por meio de aulas teórico-práticas envolvem situações diversificadas,
similares às encontradas no ambiente real de trabalho.
Estas competências tem base em conhecimentos que possibilitem desenvolver habilidades, atitudes e
valores coerentes com a ação deste profissional. As competências das Unidades Curriculares de
Carreira Profissional no Turismo, Promoção do Trabalho em Equipe e Segurança na Cozinha, podem
ser trabalhadas concomitantemente às específicas do profissional, buscando o princípio da
contextualização.
A unidade Boas Práticas na Manipulação de Alimentos deve ser trabalhada ANTES das competências
das unidades Organização da Cozinha e Bases da Cozinha. Na unidade Organização da Cozinha, os
utensílios e equipamentos devem ser mostrados in loco, portanto, a aula deverá ser na cozinha
pedagógica ou o orientador deverá levar os alunos à uma visita técnica.
Mais do que utilizar exemplos, estas competências devem ser vivenciadas na simulação do seu futuro
ambiente de trabalho.
A Ambientação Profissional Inicial em Cozinha tem o objetivo de inserir os alunos na vivência em
atividades no ambiente de trabalho e deve ser executada em cozinhas ou espaços conveniados. Para
esta atividade o orientador será responsável por preparar o aluno antes da ambientação e terá um
momento de fechamento do processo com o aluno a partir das experiências reais observadas no
período.
Essa ambientação ocorrerá mediante a um convênio estabelecido pela Unidade do Senac/SC com
empresas parceiras e será organizada por meio de cronograma (constando nome da empresa, nome do
aluno e carga horária/dia) seguindo os prazos de encerramento do curso e posteriormente sendo
arquivado junto ao Diário de Classe.
Por isso, a base está no Plano de Ensino e Aprendizagem, em que o orientador deve, em seu primeiro
contato com a turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos
instrumentos previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.

Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional.
Laboratório de Informática, contendo: computadores com conexão à Internet
Sala ambiente (Cozinha Pedagógica) com os equipamentos e utensílios necessários, conforme Anexo
I.
Empresas conveniadas para a Ambientação Profissional

Material do Aluno
Materiais a serem fornecidos pelo Senac: Touca, bloco, caneta, pasta.
Materiais a serem providenciados pelo aluno: Dolmã, calça, avental, sapatos fechados
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Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Especialistas/Mestres nas áreas de Gastronomia e/ou Alimentos e Bebidas, Turismo e Hotelaria com
comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Graduados nas áreas de Gastronomia e/ou Alimentos e Bebidas, Turismo, Hotelaria e Administração
com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Técnicos de Nível Médio nas áreas de Gastronomia e/ou Alimentos e Bebidas, Turismo e Hotelaria
com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Profissionais atuantes nas áreas de Gastronomia e/ou Alimentos e Bebidas, Turismo e Hotelaria com
comprovada experiência profissional de no mínimo dois anos.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Auxiliar de Cozinha.
Referências
ARAÚJO, Wilma M. C. Alquimia dos alimentos. Brasília: SENAC, 2009.
MONTEBELLO, Nancy de Pilla; ARAÚJO, Wilma Maria Coelho. Carne & cia. 2. ed. Brasília:
Senac Distrito Federal, 2009.
BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração de
cardápios. 8. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed., rev. Caxias do Sul: Edusc, 2003.
COSTA, Silvia de Souza. Lixo mínimo: uma proposta ecológica para hotelaria. Rio de Janeiro:
SENAC Nacional, 2007.
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos e bebidas. 3. ed. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2007.
DUCHENE, L.; JONES, B.; Le Cordon Bleu – Sobremesas e suas Técnicas. São Paulo: Marco
Zero, 2000.
FERNANDES, Caloca. Viagem gastronômica através do Brasil. 9. ed. São Paulo: SENAC São
Paulo, 2009.
FONSECA, Marcelo Traldi. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo, SP: SENAC, 2009.
FREUND, Francisco Tommy. Alimentos e bebidas: uma visão gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro:
SENAC, 2008.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. São Paulo: LTR, 2008.
LEAL, Maria Leonor de Macedo Soares. A história da gastronomia. Rio de Janeiro: Ed. Senac
Nacional, 2006.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP
Atualizado Em 17/10/2011
Plano de Curso
Curso: Garçom Básico
Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
Área: Turismo e Hospitalidade
Segmento: Alimentos e Bebidas
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade da Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga Horária: 203 horas
Número Máximo de Vagas por Turma: 25
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade Mínima: 18 anos completos
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo (apresentar documento que comprove a
escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).

Perfil Profissional de Conclusão
O Garçom Básico, profissional do Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer, atua em restaurantes,
bares e similares, hotéis, clubes e empresa de eventos. É responsável por preparar a estrutura física do
salão do restaurante, bar ou similar, atender o comensal e servir alimentos e bebidas. Cortesia, atenção
e agilidade são valores/ atitudes imprescindíveis para a atuação deste profissional.
Organização Curricular
Unidades Curriculares
Carreira Profissional no Turismo
Promoção do Trabalho em Equipe
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
Atendimento e Processo de Vendas de Alimentos e Bebidas
Mise-en-place no Restaurante
Serviços à Mesa
Ambientação Profissional em Restaurante
Total
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Unidade Curricular: Carreira Profissional no Turismo

Competência:
Gerenciar a carreira profissional no turismo com determinação e de forma empreendedora,
desenvolvendo marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais e
compreendendo seu lugar dentro da atividade turística, visando novos horizontes através da elaboração
de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Persistência
Determinação
Visão Sistêmica

Conhecimentos
Fundamentos do Turismo e
Hospitalidade: conceitos, tipos,
evolução histórica, importância socioeconômica.
Políticas de Turismo no Brasil: Órgãos
Oficiais, Lei Geral do Turismo.
Infra-estrutura Turística: equipamentos e
serviços
Tipologia e classificação dos produtos
turísticos: meios de hospedagem,
alimentação, transportes,
entretenimento.
Características da Etiqueta Pessoal e
Profissional.
Premissas do Marketing Pessoal.
Os três pilares do Marketing Pessoal:
imagem, visibilidade, credibilidade.
Empregabilidade: Postura em entrevista
de emprego e Elaboração de Currículo
Empreendedorismo: perfil, necessidades
e oportunidades de negócios.

Habilidades
Elaborar e monitorar seu
plano de carreira
Elaborar currículo

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional no Turismo gerenciada de forma empreendedora, com determinação e
persistência de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de
mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Atua com visão sistêmica no desenvolvimento de sua carreira profissional na área do turismo
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Habilidades
Princípios de Etiqueta Social e
Utilizar as regras de etiqueta
Profissional
social e profissional
Fundamentos da administração de
Estabelecer estratégias de
conflitos
mediação de conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X habilidades
da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Competência:
Aplicar normas básicas de higiene e segurança na manipulação dos alimentos e ambiente de trabalho,
observando a legislação vigente, adotando uma postura crítica em relação ao desperdício, aplicando,
no seu dia-a-dia procedimentos adequados de conservação e utilização dos recursos naturais, com
responsabilidade, visando prevenir a contaminação dos alimentos e promover a segurança alimentar.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Respeito
Atenção

Conhecimentos
RDC 216/04
Controle de perigos: definição e
qualificação
Microbiologia básica
Contaminação alimentar: controle de
perigos e ações corretivas.
Boas práticas: estrutura física, controle
da água, controle de pragas, controle da
saúde do manipulador, regras para
visitantes
Higiene Pessoal: uniformes, EPI
Tratamento do lixo: separação,
acondicionamento e descarte
Controle de fornecedores
Controles na Produção: pré-preparo,
preparo e porcionamento.
Armazenamento correto dos alimentos

Habilidades
Aplicar a legislação vigente
Prevenir contaminação cruzada
dos alimentos
Manter a higiene pessoal efetiva
ao manusear alimentos e
bebidas;
Aplicar normas básicas de
higiene e segurança nos
ambiente de trabalho
Medir, registrar e controlar
temperatura de armazenamento e
preparação de alimentos

Indicadores
Eficácia:
Alimentos manipulados de acordo com as boas práticas.
Eficiência:
Utiliza os utensílios e equipamentos de trabalho conforme normas do fabricante.
Previne contaminações aos alimentos manuseando os mesmos conforme as boas práticas.
Higieniza os alimentos, com atenção, após seu recebimento segundo as boas práticas.
Armazena os alimentos seguindo as normas pré-estabelecidas.
Realiza refrigeração, congelamento e descongelamento dos alimentos observando as normas.
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Unidade Curricular: Atendimento e Processo de Vendas de Alimentos e Bebidas

Competência:
Atender o cliente na venda de produtos de Alimentos e Bebidas com pró-atividade e responsabilidade,
conforme as etapas, desde a definição do perfil do consumidor até o fechamento da venda, ouvindo o
cliente e estabelecendo relacionamento interpessoal, demonstrando conhecimentos das características
dos produtos que atendam as suas necessidades e expectativas, motivando-o para a compra.
Valores/Atitudes
Relacionamento
interpessoal
Pró-atividade
Paciência
Atenção
Comunicação
Responsabilidade

Conhecimentos
Apresentação Pessoal e Postura
Profissional
Tipos de perfis do consumidor
Processos de pré-venda e venda.
Formas de aproximação e para
“quebrar o gelo” no processo de
vendas
Tipos e Métodos de negociação:
estratégias, táticas e ferramentas
Características e tipos de técnicas
de vendas
Formas de personalização do
atendimento
Administração de conflitos
Código de Defesa do Consumidor
Noções de Cozinha: ingredientes,
métodos de cocção e produção de
alimentos
Noções de Bebidas: vinhos,
cervejas, digestivos e outros

Habilidades
Ouvir o cliente
Argumentar com o cliente
Aplicar técnicas de
atendimento e vendas
Prestar informações a respeito
dos itens do cardápio
Utilizar métodos de negociação
Administrar conflitos

Indicadores
Eficácia:
Produtos de Alimentos e Bebidas vendidos a partir do atendimento conforme a utilização das
técnicas específicas em cada ocasião e cliente com pró-atividade e responsabilidade.
Eficiência:
Executa a venda utilizando as formas de aproximação e conforme as sua etapas, com pró-atividade a
partir do perfil do consumidor.
Negocia e administra conflitos utilizando métodos de negociação com responsabilidade dentro da
legislação vigente.
Satisfaz as necessidades dos clientes utilizando técnicas de atendimento e vendas
Ouve e atende o cliente com atenção, estabelecendo relacionamento interpessoal e empregando
tipos de negociação conforme a situação e formas de personalização.
Presta informações a respeito dos itens do cardápio comunicando-se com paciência e demonstrando
conhecimento das características dos pratos e bebidas.
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Unidade Curricular: Mise-en-Place no Restaurante

Competência:
Executar o conjunto de operações preparatórias para o atendimento no restaurante com organização,
segundo as etapas da mise-en-place do salão, de utensílios e da mesa, montando o ménage e couvert
com responsabilidade visando à preparação do ambiente para o início dos serviços e a organização do
ambiente após o fechamento do estabelecimento.
Valores/Atitudes
Organização
Responsabilidade

Conhecimentos
Tipos de Enxovais, utensílios,
mobiliário e equipamentos do
restaurante
Organização de materiais e ambientes
Tipos de dobraduras de guardanapos:
envelope, gravata, chapéu de bispo,
saquinho, vela, rosa, pirâmide, coroa,
leque, chapéu de palhaço etc.
Mise-en-place do salão: disposição de
mesas e aparadores, layout e decoração
do salão
Mise-en-place de utensílios:
higienização e polimento
Mise-en-place da mesa: montagem
básica e montagem completa
Ménage e Couvert: definição e
utensílios

Habilidades
Organizar o ambiente)
Higienizar e fazer polimento
de utensílios e equipamentos
Dobrar guardanapos
Montar ménage e couvert

Indicadores
Eficácia:
Conjunto de operações do salão executadas com responsabilidade conforme as etapas do mise-enplace.
Eficiência:
Organiza o ambiente antes da abertura e após o fechamento do estabelecimento com responsabilidade
seguindo as etapas do mise-en-place
Higieniza e faz o polimento de utensílios e equipamentos segundo as regras de higiene.
Dobra guardanapos conforme as técnicas de cada modelo.
Executa a montagem das mesas conforme o tipo de serviço e a orientação da casa.
Monta o ménage e couvert conforme a orientação do estabelecimento.
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Unidade Curricular: Serviços à Mesa

Competência:
Servir alimentos e bebidas aos clientes à mesa do restaurante de acordo com as características do tipo
de serviço e cardápio com atenção e cortesia observando as regras de etiqueta social conforme o
pedido comandado pelo cliente.
Valores/Atitudes
Cortesia
Atenção
Responsabilidade
Agilidade

Conhecimentos
Brigada do Restaurante:
composição, atribuições e
responsabilidades
Regras de etiqueta social
Sistemas de serviço: a la carte,
buffet
Tipos e Características de Serviços à
mesa: francesa, inglesa direto,
inglesa indireto, empratado, à
americana, self service ou buffet,
café da manhã
Serviço de bebidas: refrigerantes,
água, sucos, cervejas, vinhos
Serviço de cafezinho
Noções de serviço de vinhos:
escolha, armazenagem,
apresentação, temperatura ideal, a
ordem do serviço de vinhos, os
copos
Técnicas de transporte de utensílios,
alimentos e bebidas
Tipos de comandas
Desembaraço à mesa e fechamento
de conta

Habilidades
Comandar os pedidos
Efetuar os diferentes tipos de
serviço de alimentos e bebidas
Repor mesas de forma ágil e
discreta
Substituir utensílios e roupas de
serviço
Fazer o desembaraço dos pratos
Apresentar a conta ao cliente e
esclarecer dúvidas

Indicadores
Eficácia:
Clientes servidos com agilidade e serviço de acordo com o pedido.
Eficiência:
Serve os clientes com cortesia segundo as regras de etiqueta social
Comanda os pedidos com atenção
Atende os pedidos conforme especificações da comanda.
Fecha a conta do cliente com atenção e responsabilidade para não cometer erros.
Apresenta a conta ao cliente, esclarecendo-lhe sobre as formas de pagamento e dúvidas.
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Indicações Metodológicas
As competências desenvolvidas por meio de aulas teórico-práticas envolvem situações diversificadas,
similares às encontradas no ambiente real de trabalho.
Estas competências tem base em conhecimentos que possibilitem desenvolver habilidades, atitudes e
valores coerentes com a ação deste profissional.
A Unidade Curricular “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos” e “Atendimento e Processo de
Vendas em Alimentos e Bebidas” devem ser trabalhadas ANTES das Unidades de “Mise-en-place no
Restaurante” e de “Serviços à Mesa”. As unidades de “Carreira Profissional no Turismo e
Promoção do Trabalho em Equipe, podem ser trabalhadas concomitantemente às específicas do
profissional, buscando o princípio da contextualização.
Mais do que utilizar exemplos, estas competências devem ser vivenciadas na simulação do seu futuro
ambiente de trabalho.
A Ambientação Profissional em Restaurante tem o objetivo de inserir os alunos na vivência em
atividades no ambiente de trabalho e deve ser executada em restaurantes conveniados. Para esta
atividade o orientador será responsável por preparar o aluno antes da ambientação e terá um momento
de fechamento do processo com o aluno a partir das experiências reais observadas no período.
Essa ambientação ocorrerá mediante a um convênio estabelecido pela Unidade do Senac/SC com
empresas parceiras e será organizada por meio de cronograma (constando nome da empresa, nome do
aluno e carga horária/dia) seguindo os prazos de encerramento do curso e, posteriormente, deve ser
arquivado junto ao Diário de Classe.
Com base no Plano de Ensino e Aprendizagem, o orientador deve, em seu primeiro contato com a
turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos instrumentos
previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.
Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional contendo mesa, cadeira e os seguintes utensílios para mise-en-place básica:
Sous-plat, prato de mesa, prato de sobremesa, garfos (de mesa, sobremesa e peixe), facas (de mesa,
sobremesa e peixe) e colheres de sopa e sobremesa, copos para água, vinho tinto, vinho branco e
champagne, saleiro, pimenteiro, moleton, toalha, cobre-manchas e abridor de rolhas

Material do Aluno
Materiais a serem adquiridos pelo aluno: calça preta, blusa branca, gravata (borboleta), sapatos pretos.
Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados nas áreas de Nutrição, Hotelaria, Gestão, Marketing, Alimentos e Bebidas e/ou
Gastronomia, com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Técnicos de Nível Médio nas áreas de Nutrição, Hotelaria, Gestão, Marketing, Alimentos e Bebidas
e/ou Gastronomia com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Profissionais atuantes nas áreas de Nutrição, Hotelaria, Gestão, Marketing, Alimentos e Bebidas e/ou
Gastronomia com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Garçom Básico.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Elaborado Em 18/10/2011
Plano de Curso
Curso: Camareira em Meios de Hospedagem
Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
Área: Turismo e Hospitalidade
Segmento: Hospedagem
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade da Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga Horária: 161 horas
Número Máximo de Vagas por Turma: 35
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade Mínima: 18 anos completos
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental completo ou estar cursando a partir do 5º, ano (apresentar
documento que comprove a escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
No caso de estar cursando o Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos o
aluno deverá ter concluído até o 4° ano ou já ter completado as disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática.
Perfil Profissional de Conclusão
A Camareira em Meios de Hospedagem, profissional do Eixo Hospitalidade e Lazer, no setor de
Hospedagem, atua em hotéis, resorts, pousadas e motéis, sejam eles de pequeno, médio ou grande
porte. É responsável pela execução dos procedimentos operacionais de limpeza, higienização e
arrumação, vistoria, reposição dos materiais das unidades habitacionais e áreas sociais, preparando as
unidades habitacionais de acordo com a orientação do seu plano de trabalho (rooming list) e zelando
pelos objetos pessoais, hábitos, preferência e cultura de cada hóspede. Atende às solicitações de
clientes internos e externos. Discrição, agilidade e responsabilidade são valores/ atitudes
imprescindíveis para a atuação desta profissional.
Organização Curricular
Unidades Curriculares
Carreira Profissional no Turismo
Promoção do Trabalho em Equipe
Atendimento ao Cliente Interno e Externo
Segurança na Governança
Processo de Trabalho da Camareira
Total
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Unidade Curricular: Carreira Profissional no Turismo

Competência:
Gerenciar a carreira profissional no turismo com determinação e de forma empreendedora,
desenvolvendo marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais e
compreendendo seu lugar dentro da atividade turística, visando novos horizontes através da elaboração
de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Persistência
Determinação
Visão Sistêmica

Conhecimentos
Fundamentos do Turismo e
Hospitalidade: conceitos, tipos,
evolução histórica, importância socioeconômica.
Políticas de Turismo no Brasil: Órgãos
Oficiais, Lei Geral do Turismo.
Infra-estrutura Turística: equipamentos
e serviços
Tipologia e classificação dos produtos
turísticos: meios de hospedagem,
alimentação, transportes,
entretenimento.
Características da Etiqueta Pessoal e
Profissional.
Premissas do Marketing Pessoal.
Os três pilares do Marketing Pessoal:
imagem, visibilidade, credibilidade.
Empregabilidade: Postura em entrevista
de emprego e Elaboração de Currículo
Empreendedorismo: perfil, necessidades
e oportunidades de negócios.

Habilidades
Elaborar e monitorar seu plano
de carreira
Elaborar currículo

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional no Turismo gerenciada de forma empreendedora, com determinação e
persistência de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Atua com visão sistêmica no desenvolvimento de sua carreira profissional na área do turismo.
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Princípios de Etiqueta Social e
Profissional
Fundamentos da administração de
conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva Tipos de
equipe
Características de:
- Habilidades individuais X
habilidades da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Habilidades
Utilizar as regras de etiqueta
social e profissional
Estabelecer estratégias de
mediação de conflitos

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Atendimento ao Cliente Interno e Externo

Competência:
Atender o cliente interno e externo administrando conflitos com postura profissional, utilizando
métodos de negociação e técnicas de atendimento, pautado no Código de Defesa do Consumidor com
responsabilidade e comprometimento, proporcionando satisfação e qualidade no relacionamento com
o cliente.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Comprometimento
Empatia
Comunicação
Atenção

Conhecimentos
Habilidades
Qualidade em comércio, serviços e
Utilizar métodos de negociação
turismo
Administrar conflitos
Importância da qualidade no
Utilizar as técnicas de
atendimento ao cliente
atendimento
Características e formas de atendimento
Métodos de negociação: estratégias,
táticas e ferramentas
Administração de conflitos
Apresentação Pessoal e Postura
Profissional
Código de Defesa do Consumidor

Indicadores
Eficácia:
Cliente interno e externo atendido de acordo com as técnicas de atendimento e de negociação com
base na legislação vigente e regras de relacionamento da Organização.
Eficiência:
Negocia e administra conflitos utilizando métodos de negociação com responsabilidade e
comprometimento dentro da legislação vigente.
Satisfaz as necessidades dos clientes utilizando técnicas de atendimento.
Ouve e atende o cliente com atenção e empatia fornecendo informações com responsabilidade de
acordo com as suas necessidades.
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Unidade Curricular: Segurança na Governança

Competência:
Adotar atitudes seguras no ambiente de trabalho, desenvolvendo suas atividades de forma consciente e
preventiva, a partir da utilização de equipamentos de proteção individual e da atuação no processo de
trabalho com postura ergonômica, com atenção e responsabilidade, objetivando manter saúde
ocupacional, evitar acidentes de trabalho, situações de risco pessoal e zelar pela conservação dos bens
patrimoniais sob sua responsabilidade.
Valores/Atitudes
Atenção
Responsabilidade
Iniciativa
Segurança

Conhecimentos
Acidentes de trabalho: definição, tipos,
causas, consequências e ações
preventivas no processo de trabalho
Características dos EPIs: definição,
tipos, finalidade e legislação vigente
Ergonomia e Doenças Ocupacionais:
definição, tipos, causas, consequências
e medidas preventivas
Noções de primeiros socorros na
governança: definição, tipos de
atendimento e ações preventivas
Produtos de limpeza: solventes, agentes
químicos, detergentes, produtos de
acabamento
Equipamentos elétricos: usos e cuidados
Tipos de situações especiais e seus
registros: Hóspede na UH durante a
limpeza; hóspede alcoolizado; hóspede
doente; hóspede mal-intencionado;
animais de estimação não autorizados;
UH danificada; inundação;
Tipos de situações de emergência:
acidente ou morte no quarto
Princípios do Consumo Consciente
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Habilidades
Utilizar EPIs no ambiente de
trabalho
Atuar com postura
ergonômica
Prestar o primeiro
atendimento antes do socorro
especializado
Acionar atendimento
especializado quando
necessário
Atender situações de
emergência nas UHs
Manipular os produtos de
limpeza
Utilizar e guardar os
equipamentos elétricos
Registrar situações especiais
e/ou de emergência
Utilizar os recursos de forma
racional
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Indicadores
Eficácia:
Atuação segura no ambiente de trabalho, utilizando equipamentos de proteção individual e mantendo
postura ergonômica, com atenção e responsabilidade.
Eficiência:
Adota atitudes e comportamentos preventivos com responsabilidade e segurança evitando acidentes
de trabalho de forma consciente.
Utiliza uniforme e EPIs no ambiente de trabalho de forma a garantir a segurança individual e coletiva.
Atua com postura ergonômica na execução de suas atividades favorecendo seu bem-estar e
prevenindo doenças ocupacionais com responsabilidade.
Utiliza os equipamentos elétricos conforme suas características com responsabilidade e segurança.
Presta o primeiro atendimento a vítimas em situações de emergência com iniciativa e atenção,
acionando o atendimento especializado de urgência e emergência disponível na comunidade quando
necessário.
Manipula os produtos de limpeza com segurança conforme suas características.
Usa e guarda os equipamentos elétricos, segundo instruções do fabricante de maneira a estender sua
vida útil, zelando pela conservação dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade.
Reporta situações especiais e/ou de emergência com discrição utilizando o Livro de Ocorrência.
Utilizar de forma racional os recursos conforme os princípios do consumo consciente evitando perdas
e desperdícios de produtos e dos recursos energéticos.
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Unidade Curricular: Processo de Trabalho da Camareira

Competência:
Realizar a limpeza, higienização e arrumação de unidades habitacionais e áreas sociais do hotel, com
responsabilidade, executando as rotinas estabelecidas pelo estabelecimento e o atendimento das
solicitações dos hóspedes com discrição e agilidade visando o conforto dos mesmos.
Valores/Atitudes
Cortesia
Responsabilidade
Agilidade
Discrição
Pró-atividade
Organização

Conhecimentos
Habilidades
Meios de Hospedagem: definição,
Limpar, higienizar e arrumar as
tipos, características
unidades habitacionais e demais
Estrutura física e funcional do hotel áreas do hotel
e do setor de Governança:
Efetuar controles e registros
organograma, setores
Atender solicitações dos
Características e atribuições da
hóspedes
Camareira
Atender situações especiais
Material de Trabalho da camareira:
Utilizar as técnicas de arrumação
utensílios, materiais de limpeza,
da cama e apresentação de peças
equipamentos, carrinho de serviço
de enxoval e outros itens
Carrinho de serviço: tipos e
Operar os equipamentos e
organização
aparelhos de uso comum nas
Rouparia/ depósito: enxoval do
unidades habitacionais
hotel, composição do estoque,
Utilizar os procedimentos para
amenidades e produtos de conforto
avaliação da qualidade e
Tipos de arrumação, limpeza e
integridade dos itens comuns
higienização de unidades
constantes do minibar
habitacionais
Fazer reposição no minibar
Características das técnicas de
Preencher formulários do serviço
limpeza, arrumação e higienização
de governança aplicáveis à
aplicáveis às instalações e
ocupação
equipamentos de hotelaria
Utilizar os EPIs (Equipamentos
Planejamento e organização das
de Proteção Individual) durante a
rotinas de trabalho:
execução das tarefas de limpeza
- Tarefas de Arrumação: Check list
e higienização
- Tarefas de Manutenção: Check list
- Tarefas de Lavanderia e Rouparia:
Check list
- Tarefas de Prestação de Serviços
aos Hóspedes: Check list
Rotinas para situações especiais:
objetos esquecidos; troca de UH
Vocabulário técnico específico da
área
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Indicadores
Eficácia:
Unidades habitacionais e espaços comuns do hotel limpos, higienizados e arrumados com agilidade,
discrição e organização, seguindo as rotinas estabelecidas.
Eficiência:
Organiza seu carrinho de apoio antes da execução das suas tarefas, disponibilizando todo o material
necessário para dar início ao seu trabalho, de acordo com o boletim de ocupação.
Manobra o carrinho de apoio a fim de manter paredes, pisos e utensílios dos quartos e corredores
intactos.
Planeja sua rota de trabalho, verificando a ocupação das unidades habitacionais de sua
responsabilidade e priorizando sua limpeza conforme orientação da supervisora e/ou governanta.
Limpa e higieniza unidades habitacionais e áreas sociais, utilizando os procedimentos de acordo
com cada tipo de material.
Arruma as unidades habitacionais com agilidade e organização, segundo check-list do
estabelecimento.
Substitui roupas de cama e banho, segundo categoria do hotel e orientações da governança.
Faz reposição de produtos de toalete e minibar, conforme a demanda e listagem de itens
determinada pelo estabelecimento.
Verifica se todos os equipamentos estão em perfeito funcionamento na unidade habitacional e faz os
encaminhamentos necessários à manutenção atuando com pró-atividade.
Identifica e reporta a presença de insetos, maus cheiros, ruídos excessivos e outras situações que
possam incomodar ou causar mal à saúde, zelando pela integridade do hóspede.
Mantêm os pertences do hóspede intocados com discrição, zelando pela integridade da sua
bagagem.
Verifica o preenchimento da comanda e o estado em que se encontram as roupas dos hóspedes
(manchadas, rasgadas, etc.) antes de levá-las à lavanderia.
Encaminha a roupa do hóspede para a lavanderia, conferindo e executando os devidos registros.
Faz a abertura de camas (abre-leito) de apartamentos ocupados quando este procedimento faz parte
da rotina do hotel.
Preenche todos os formulários do serviço de governança aplicáveis à ocupação, conforme as tarefas
específicas.
Efetua o registro de entrega dos objetos esquecidos pelo hóspede nos apartamentos, conforme a
política do estabelecimento.
Mantém em segurança a chave-mestra e impede a entrada de pessoas não autorizadas ao
apartamento, garantindo a privacidade do hóspede.
Atende às chamadas e solicitações do hóspede com cortesia e pró-atividade.
Faz adequação da unidade habitacional às necessidades do hóspede, segundo solicitação da reserva.
Faz uso dos EPIs conforme as Normas de Segurança no Trabalho durante a execução das tarefas de
limpeza e higienização.
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Indicações Metodológicas
As competências desenvolvidas por meio de aulas teórico-práticas envolvem situações diversificadas,
similares às encontradas no ambiente real de trabalho.
Estas competências tem base em conhecimentos que possibilitem desenvolver habilidades, atitudes e
valores coerentes com a ação deste profissional. As unidades de Carreira Profissional no Turismo,
Promoção do Trabalho em Equipe e Atendimento ao Cliente Interno e Externo, podem ser trabalhadas
concomitantemente às específicas do profissional, buscando o princípio da contextualização das
competências.
Importante: As unidades curriculares Promoção do Trabalho em Equipe e Atendimento ao Cliente
Interno e Externo são comuns a outros cursos, porém, devem ser trabalhadas contextualizando as
atividades práticas da ocupação profissional Camareira em Meios de Hospedagem. Ou seja, a ação
deve nortear o desenvolvimento de toda a Unidade Curricular, sendo avaliada no indicador de eficácia
como última análise da aprendizagem do aluno. Os conhecimentos, habilidades, valores/atitudes serão
desenvolvidos ao longo do curso observados a partir dos indicadores de eficiência. Diante disso, o
desenvolvimento da competência passa pela construção do conhecimento que deve estar atrelada ao
desenvolvimento das habilidades e a discussão/demonstração das atitudes/valores.
A Unidade Curricular Processo de Trabalho da Camareira possui várias indicadores para nortear a
observação do orientador na sua análise da aprendizagem do aluno. Desta forma, quando o orientador
for avaliar formalmente poderá fazer uma atividade que agrupe os indicadores.
Para esclarecer destacamos a seguir alguns dos indicadores de eficiência desta unidade curricular
agrupados de forma a permitir a avaliação deles durante uma mesma atividade.
Sobre a preparação para atividades diárias:
Antes da execução das suas tarefas, organiza seu carrinho de apoio com todo o material necessário
para dar início ao seu trabalho, de acordo com o boletim de ocupação.
Manobra o carrinho de apoio a fim de manter paredes, pisos e utensílios dos quartos e corredores
intactos.
Planeja sua rota de trabalho, verificando a ocupação das unidades habitacionais de sua
responsabilidade e priorizando sua limpeza conforme orientação da supervisora e/ou governanta.
Sobre a limpeza e higienização das unidades habitacionais:
Limpa e higieniza unidades habitacionais e áreas sociais, utilizando os procedimentos de acordo com
cada tipo de material.
Arruma as unidades habitacionais com agilidade e organização, segundo check-list do
estabelecimento.
Substitui roupas de cama e banho, segundo categoria do hotel e orientações da governança.
Faz reposição de produtos de toalete e minibar, conforme a demanda e listagem de itens determinada
pelo estabelecimento.
Verifica se todos os equipamentos estão em perfeito funcionamento na unidade habitacional e faz os
encaminhamentos necessários à manutenção atuando com pró-atividade.
Identifica e reporta a presença de insetos, maus cheiros, ruídos excessivos e outras situações que
possam incomodar ou causar mal à saúde, zelando pela integridade do hóspede.
Mantêm os pertences do hóspede intocados com discrição, zelando pela integridade da sua bagagem.
Sobre o encaminhamento para a lavanderia:
Verifica o preenchimento da comanda e o estado em que se encontram as roupas dos hóspedes
(manchadas, rasgadas, etc.) antes de levá-las à lavanderia.
Encaminha a roupa do hóspede para a lavanderia, conferindo e executando os devidos registros.
Nas competências específicas, visitas técnicas a hotéis de diferentes categorias podem ajudar a
compreender os diferentes tipos de rotinas e equipamentos que podem existir nos diversos
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estabelecimentos. É essencial que sejam estabelecidas parcerias com hotéis locais de forma a garantir
as visitas para o desenvolvimento da parte prática das atividades do profissional. Mais do que utilizar
exemplos, estas competências devem ser vivenciadas na simulação do seu futuro ambiente de trabalho.
Com base no Plano de Ensino e Aprendizagem, o orientador deve, em seu primeiro contato com a
turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos instrumentos
previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.
Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional
Laboratório de informática, contendo: computadores com conexão a internet.
Parcerias com hotéis locais para visitas, que possibilitem a execução de atividades práticas que
simulem as situações reais do ambiente de trabalho.

Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia e História com
comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Técnicos de Nível Médio nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia, História
ou Guia de Turismo Regional com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Profissionais atuantes nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia e História com
comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado de Camareira em Meios de
Hospedagem.
Referências
BARRETO, Margarita. Manual de Iniciação ao estudo do Turismo. 19ª ed. Campinas, SP: Papirus,
2010.
BRASIL, MINISTÉRIO DO TURISMO. Coordenação Geral de Regionalização. Série Cadernos de
Turismo Programa de Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil. Brasília, 2007
MAGALHÃES, Lucila Rupp de. Aprendendo a lidar com gente : relações interpessoais no
cotidiano. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2001.
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. ed.
rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.
OLIVEIRA, Giovanna Bonelli. Camareira: mercado profissional, ambiente de trabalho e rotina de
serviços. São Paulo: SENAC, 2009.
SENAC. DN ; BOTINI, Joana; LEAL, Leonor. Bem-vindo, volte sempre. Rio de Janeiro: Ed. Senac
Nacional, 2010.
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Turismo básico. 8. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 229 p.
VIERA, Elenara Viera de. Camareira de hotel. 2. ed. Canoas (RS): ULBRA, 2003
ZUANETTI, Rose, LEE, Renato et al. Qualidade em Prestação de Serviços. Rio de Janeiro: SENAC
Nacional, 2001.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Elaborado Em 07/11/2011
Plano de Curso
Curso: Recepcionista em Meios de Hospedagem
Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
Área: Turismo e Hospitalidade
Segmento: Hospedagem
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 161 horas
Número Máximo de Vagas por Turma: 35
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade Mínima: 16 anos completos
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo

Perfil Profissional de Conclusão
O Recepcionista em Meios de Hospedagem, profissional do Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer,
atua em hotéis, pousadas, resorts e estabelecimentos afins. É responsável pela recepção e acolhimento
dos clientes, dos processos de entrada (check-in) e saída (check-out) do cliente, da prestação de
serviços de apoio aos hóspedes durante a sua permanência no estabelecimento. Cordialidade, discrição
e sinergia são valores/ atitudes imprescindíveis para a atuação deste profissional.

Organização Curricular
Unidades Curriculares
Carreira Profissional no Turismo
Promoção do Trabalho em Equipe
Atendimento ao Cliente Interno e Externo
Rotinas da Recepção
Assistência ao Hóspede
Total
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Carga Horária
21h
21h
21h
49h
49h
161h
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Unidade Curricular: Carreira Profissional no Turismo

Competência:
Gerenciar a carreira profissional no turismo com determinação e de forma empreendedora,
desenvolvendo marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais e
compreendendo seu lugar dentro da atividade turística, visando novos horizontes através da elaboração
de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Persistência
Determinação
Visão Sistêmica

Conhecimentos
Fundamentos do Turismo e
Hospitalidade: conceitos, tipos,
evolução histórica, importância socioeconômica.
Políticas de Turismo no Brasil: Órgãos
Oficiais, Lei Geral do Turismo.
Infra-estrutura Turística:
equipamentos e serviços
Tipologia e classificação dos produtos
turísticos: meios de hospedagem,
alimentação, transportes,
entretenimento.
Características da Etiqueta Pessoal e
Profissional.
Premissas do Marketing Pessoal.
Os três pilares do Marketing Pessoal:
imagem, visibilidade, credibilidade.
Empregabilidade: Postura em
entrevista de emprego e Elaboração de
Currículo
Empreendedorismo: perfil,
necessidades e oportunidades de
negócios.

Habilidades
Elaborar e monitorar seu plano
de carreira
Elaborar currículo

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional no Turismo gerenciada de forma empreendedora, com determinação e
persistência de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Atua com visão sistêmica no desenvolvimento de sua carreira profissional na área do turismo
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Princípios de Etiqueta Social e
Profissional
Fundamentos da administração de
conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X
habilidades da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Habilidades
Utilizar as regras de etiqueta
social e profissional
Estabelecer estratégias de
mediação de conflitos

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Atendimento ao Cliente Interno e Externo

Competência:
Atender o cliente interno e externo administrando conflitos com postura profissional, utilizando
métodos de negociação e técnicas de atendimento, pautado no Código de Defesa do Consumidor com
responsabilidade e comprometimento, proporcionando satisfação e qualidade no relacionamento com
o cliente.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Comprometimento
Empatia
Comunicação
Atenção

Conhecimentos
Qualidade em comércio, serviços e
turismo
Importância da qualidade no
atendimento ao cliente
Características e formas de atendimento
Métodos de negociação: estratégias,
táticas e ferramentas
Administração de conflitos
Apresentação Pessoal e Postura
Profissional
Código de Defesa do Consumidor

Habilidades
Utilizar métodos de negociação
Administrar conflitos
Utilizar as técnicas de
atendimento

Indicadores
Eficácia:
Cliente interno e externo atendido de acordo com as técnicas de atendimento e de negociação com
base na legislação vigente e regras de relacionamento da Organização.
Eficiência:
Negocia e administra conflitos utilizando métodos de negociação com responsabilidade e
comprometimento dentro da legislação vigente.
Satisfaz as necessidades dos clientes utilizando técnicas de atendimento.
Ouve e atende o cliente com atenção e empatia fornecendo informações com responsabilidade de
acordo com as suas necessidades.
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Unidade Curricular: Rotinas da Recepção

Competência:
Realizar as rotinas da Recepção, como reservas, check-in, check-out e demais registros com atenção e
responsabilidade, a partir da utilização dos sistemas de automação hoteleira, atendendo o cliente com
cordialidade, visando ao preenchimento dos documentos necessários para controle dos fluxos
operacionais da Recepção.
Valores/Atitudes
Cordialidade
Atenção
Responsabilidade
Agilidade
Cortesia

Conhecimentos
Habilidades
Meios de Hospedagem: definição,
Operar módulos Reservas,
tipos, características
Recepção e Governança no
Estrutura física e funcional do hotel:
sistema de automação hoteleira
organograma, setores
Atender pedidos de reserva via
Sistemas de automação hoteleira:
telefone, fax e e-mail
definição, finalidade, funcionalidade
Fornecer informações a
Tipos de Clientes da Hotelaria: cliente respeito do produto
direto, operadores, agências,
Negociar com clientes
corporativo, empresas de eventos
particulares, operadoras,
Rotinas de Reservas: atendimento,
agências e empresas
reserva, confirmação, alteração,
Efetuar, alterar, reativar,
bloqueios, cancelamentos
confirmar e cancelar reservas
Formas de personalização do
Controlar a ocupação
atendimento: hóspede VIP e com
Realizar os procedimentos de
necessidades especiais
check-in, check-out e walk-in
Recepção: tipos de serviço,
Realizar os registros e controles
importância, documentos, registros
próprios da Recepção: FNRH/
Rotinas de Check-in (entrada) de
BOH, Livro de Ocorrências etc
hóspede: registro, abertura de conta
Receber o pagamento pelos
Rotinas de Check-out (saída) de
serviços prestados
hóspede: fechamento de conta
Fazer fechamento de caixa e
Pagamentos dos serviços: formas,
passagem de turno
condições, garantias
Vocabulário técnico específico da
área hoteleira
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Indicadores
Eficácia:
Rotinas da Recepção realizadas com atenção com base nos processos de acordo com as regras do
estabelecimento.
Eficiência:
Fornece informações por telefone, e-mail ou fax sobre as características, vantagens e benefícios,
instalações, produtos e serviços adicionais, disponibilidade, tarifas, localização e vias de acesso, com
cordialidade.
Negocia com cliente particulares, operadores, agências e empresas com cortesia e atenção à política
tarifária do estabelecimento.
Opera o sistema de automação hoteleira, inserindo os dados necessários ao registro.
Atende pedidos de reserva via telefone, fax e e-mail, registrando os dados necessários à sua efetivação,
ajustando os períodos à disponibilidade.
Confirma reservas controlando a duplicidade e situação de pagamento, emitindo documento de
confirmação com responsabilidade.
Efetua alterações e cancelamentos com aprovação do cliente, fazendo os registros necessários com
responsabilidade e emitindo documento próprio.
Controla a ocupação com atenção evitando o overbooking.
Realiza o check-in do hóspede com cordialidade conferindo os dados da reserva de modo a acomodálo de acordo com as especificações.
Realiza o check-out do hóspede com agilidade verificando os últimos lançamentos e procedendo o
fechamento da conta do hóspede.
Realiza os registros e controles próprios da Recepção com responsabilidade observando a legislação e
as orientações do estabelecimento.
Recebe o pagamento dos serviços prestados em cheque e cartão de crédito/débito seguindo as rotinas
pré-estabelecidas para tal manipulando equipamentos conforme instrução das operadoras.
Faz o fechamento do caixa com atenção efetivando a passagem de turno e encaminha valores
conforme orientação superior.
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Unidade Curricular: Assistência ao Hóspede

Competência
Prestar assistência ao hóspede durante sua permanência no hotel com empatia e agilidade informandoo sobre o estabelecimento, esclarecendo suas dúvidas, auxiliando-o em suas necessidades, com
assertividade para maximizar a privacidade, conforto e segurança durante sua estadia.
Valores/Atitudes
Discrição
Cortesia
Atenção
Empatia
Agilidade
Responsabilidade
Assertividade

Conhecimentos
Segurança na Hotelaria: de hóspedes,
bagagem, ambiente e veículos
Sistemas de Alarme: incêndio, roubo,
caldeira, elevadores, etc.
Serviços de emergência: bombeiros,
saúde, polícia, chaveiro, etc.
Legislação: Código de Defesa do
Consumidor e Responsabilidade Civil
do Hoteleiro
Atrativos turísticos naturais e culturais
da região: tipos e características
Características da cultura local como
atrativo turístico
Aspectos geográficos, históricos e
culturais da região
Localização dos atrativos e vias de
acesso
Veículos de informação locais:
jornais, revistas, internet
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Habilidades
Controlar o acesso à unidade
habitacional, áreas de lazer e de
uso exclusivo dos hóspedes
Receber pedidos dos hóspedes e
monitorar seu atendimento
Providenciar guarda de bagagem
Fazer reserva para restaurantes,
teatros e espetáculos
Acionar serviços de emergência
do corpo de bombeiros, polícia,
urgência médica
Protocolar e encaminhar
correspondências e encomendas
Efetuar troca de apartamento
Fazer o controle de entrada e
saída de veículos
Localizar atrativos e serviços da
localidade
Transmitir informações
turísticas regionais
Indicar a localização de
equipamentos turísticos, opções
de compras e lazer e serviços
básicos Manter-se atualizado
quanto às opções de lazer e
entretenimento locais
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Indicadores
Eficácia:
Hóspede assistido com discrição, cortesia e responsabilidade segundo suas necessidades e atendendo a
legislação.
Eficiência:
Recebe pedidos dos hóspedes com empatia encaminhando-os aos setores responsáveis pelo serviço,
monitorando o atendimento dos mesmos de forma a atender a demanda do hóspede.
Controla o acesso à unidade habitacional, áreas de lazer e de uso exclusivo dos hóspedes com atenção
maximizando a segurança e privacidade dos mesmos.
Providencia guarda de bagagem fazendo os registros específicos com atenção.
Protocola e encaminha correspondências e encomendas aos hóspedes ou staff com discrição.
Aciona serviços de emergência do corpo de bombeiros, polícia, urgência médica com discrição e
agilidade de modo a preservar a integridade do hóspede e do estabelecimento.
Identifica os diversos tipos de alarme sob a responsabilidade do recepcionista.
Faz controle de entrada e saída de veículos com responsabilidade efetuando os registros e fazendo a
guarda das chaves dos mesmos.
Efetua troca de apartamento quando necessário com agilidade observando as rotinas do sistema.
Transmite informações turísticas regionais referentes aos aspectos geográficos, históricos, artísticos e
culturais da região com cortesia de acordo com os dados oficiais.
Indica a localização de equipamentos turísticos, opções de compras e lazer e serviços básicos como
bancos, farmácias, postos policiais, hospitais e outros com assertividade.
Mantêm-se atualizado quanto às opções de lazer e entretenimento locais utilizando os veículos de
informação como jornais, revistas e outras mídias com iniciativa.
Indicações Metodológicas
As competências desenvolvidas por meio de aulas teórico-práticas envolvem situações diversificadas,
similares às encontradas no ambiente real de trabalho.
Estas competências tem base em conhecimentos que possibilitem desenvolver habilidades, atitudes e
valores coerentes com a ação deste profissional. As unidades de Carreira Profissional no Turismo,
Promoção do Trabalho em Equipe e Atendimento ao Cliente Interno e Externo, podem ser trabalhadas
concomitantemente às específicas do profissional, buscando o princípio da contextualização das
competências.
Nas competências específicas, visitas técnicas a hotéis de diferentes categorias podem ajudar a
compreender os diferentes tipos de rotinas e equipamentos que podem existir nos diversos
estabelecimentos, como os diferentes tipos de alarmes e diversos sistemas de automação hoteleira. Mais
do que utilizar exemplos, estas competências devem ser vivenciadas na simulação do seu futuro
ambiente de trabalho.
Com base no Plano de Ensino e Aprendizagem, o orientador deve, em seu primeiro contato com a
turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos instrumentos
previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.
Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional
Laboratório de informática, contendo: computadores com conexão a internet.
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Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia e História com
comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Técnicos de Nível Médio nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia, História ou
Guia de Turismo Regional com comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Profissionais atuantes nas áreas de Turismo e Hotelaria, Gestão, Marketing, Geografia e História com
comprovada experiência profissional de no mínimo um ano.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado de Recepcionista em Meios de
Hospedagem.
Referências
BARRETO, Margarita. Manual de Iniciação ao estudo do Turismo. 19ª ed. Campinas, SP: Papirus,
2010.
BRASIL, MINISTÉRIO DO TURISMO. Coordenação Geral de Regionalização. Série Cadernos de
Turismo Programa de Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil. Brasília, 2007
ISMAIL, Ahmed. Hospedagem: Front Office e governança. São Paulo: Thomson, 2005.
MAGALHÃES, Lucila Rupp de. Aprendendo a lidar com gente : relações interpessoais no cotidiano.
2. ed. Salvador: EDUFBA, 2001.
MAMEDE, Gladston. Manual de direito para administração hoteleira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. ed.
rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.
PÉREZ, Luis Di Muro. Manual prático de recepção hoteleira. São Paulo: Roca, 2001.
SANTUR/ EMBRATUR. Série Roteiros Turísticos Regionais. Letras Brasileiras.
SENAC. DN ; BOTINI, Joana; LEAL, Leonor. Bem-vindo, volte sempre. Rio de Janeiro: Ed. Senac
Nacional, 2010.
SOARES, Doralécio. Folclore Catarinense. Florianópolis: EDUFSC, 2002.
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Turismo básico. 8. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009.
VIEIRA, Elenara Vieira de; CANDIDO, Índio. Recepção hoteleira. Caxias do Sul: EDUSC, 2002.
ZUANETTI, Rose, LEE, Renato et al. Qualidade em Prestação de Serviços. Rio de Janeiro: SENAC
Nacional, 2001.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho de cada aluno será feita pelo próprio SENAC ao término do curso antes
da emissão dos Certificados. Tais avaliações e certificados serão incorporados nos relatórios de
monitoramento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Programa de Desenvolvimento do Turismo deverá ser concluído em um prazo máximo de até 1
(um) ano após o início da implantação do empreendimento.

1.10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SENAC, 2012.
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1. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA

1.1. JUSTIFICATIVA

Para que a população de São Francisco do Sul seja beneficiada com os postos de trabalho gerados pelo
setor portuário é necessária qualificação profissional, neste sentido o presente programa visa qualificar
a mão de obra local.

1.2. OBJETIVOS

Qualificar mão de obra de São Francisco do Sul para trabalhar no empreendimento e gerar
oportunidades de emprego e renda para a população local.

1.3. INDICADORES

Número de pessoas inscritas nos treinamentos;
Número de pessoas que finalizaram o treinamento;
Inserção das pessoas que passaram pelo Programa no quadro de funcionários do
empreendimento;
Inserção das pessoas que passaram pelo Programa no mercado de trabalho.

1.4. PÚBLICO ALVO

Pessoas acima de 16 anos que buscam qualificação profissional vislumbrando uma oportunidade de
emprego.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

O respectivo programa busca qualificar a mão de obra de São Francisco através da formação de
profissionais qualificados para atender o empreendimento e os demais segmentos econômicos. Neste
contexto foi optado em utilizar treinamentos já disponibilizados pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial / SENAC contemplando os seguintes cursos:
Auxiliar Administrativo / Carga horária: 210 horas
Auxiliar Financeiro / Carga horária 210 h
Auxiliar de Operações em Logística / Carga horária: 196 h
Auxiliar de Recursos Humanos / Carga horária 175 h

A estrutura dos respectivos cursos foi fornecida pelo próprio SENAC e encontram-se descritas na
sequência.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional – DEP

Atualização EM 18/04/2011
Plano de Curso
Curso: Auxiliar Administrativo
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Área: Gestão
Segmento: Administração Geral
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 210 horas
Número Máximo de Vagas por Turma: 35
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade mínima: 16 anos completos
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo (apresentar documento que comprove a
escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
Conhecimentos Prévios: Conhecimento em Informática – Nível Usuário em Editor de Texto, Planilha
Eletrônica, Internet e Apresentação de Slides. (não é obrigatória a comprovação).
Perfil Profissional de Conclusão
O Auxiliar Administrativo, profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, atua nos processos
administrativos de Organizações de pequeno, médio e grande porte, sejam elas públicas, privadas e/ou
de terceiro setor, com responsabilidade e organização, executando atividades de apoio nas áreas de
recursos humanos e finanças, observando os procedimentos operacionais e a legislação em vigor.
Organização Curricular
Unidades Curriculares
Promoção do Trabalho em Equipe
Carreira Profissional e Pessoal
Comunicação Verbal e Não-Verbal no Ambiente de Trabalho
Criação e Formatação de Textos
Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas
Serviços de Apoio Administrativo
Serviços de Apoio Financeiro
Serviços de Apoio ao Departamento de Pessoal
Total
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21
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28
42
210h
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Habilidades
Princípios de Etiqueta Social e Utilizar as regras de etiqueta
Profissional
social e profissional
Fundamentos da administração de Estabelecer
estratégias
de
conflitos
mediação de conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X habilidades
da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Carreira Profissional e Pessoal

Competência:
Gerenciar a carreira profissional com determinação e de forma empreendedora, desenvolvendo
marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais, visando novos horizontes
através da elaboração de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Comunicação interpessoal
Persistência
Determinação

Conhecimentos
Habilidades
Premissas do Marketing Pessoal
Elaborar e monitorar seu plano
Os três pilares do Marketing Pessoal: de carreira
imagem, visibilidade, credibilidade Elaborar currículo
Empregabilidade:
Postura
em Pesquisar as demandas e
entrevista de emprego
tendências do mercado de
Tipos e características de Currículos trabalho
Empreendedorismo:
perfil,
necessidades e oportunidades de
negócios
Adaptação as mudanças nas formas
de trabalho

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional gerenciada de forma empreendedora e com determinação e valorizando a
comunicação interpessoal, de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Utiliza pesquisa de demanda e tendências na elaboração e monitoramento de seu plano de carreira com
persistência, em conformidade com sua área de atuação.
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Unidade Curricular: Comunicação Verbal e não-verbal no Ambiente de Trabalho

Competência:
Falar em público a partir de esboço e formas de apresentação, utilizando-se de linguagem verbal e não
verbal, de acordo com os códigos culturais e a ocasião, visando transmitir a mensagem.
Valores/Atitudes
Objetividade
Simpatia
Concisão
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Elementos da comunicação: Contexto,
emissor, receptor, canal, mensagem,
ruídos e feedback
Estrutura do esboço: Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão;
Formas de apresentação do discurso:
improviso, misto e manuscrito;
Funções da postura e do aparelho
respiratório
Gramática: pontuação, tempos verbais,
pronomes de tratamento e vícios de
linguagem;
Discurso informativo e de ocasião
Sinais Paralinguísticos: paralelos a fala

Habilidades
Redigir o esboço do discurso
adequado à ocasião
Elaborar o discurso a partir do
esboço;
Utilizar a expressão verbal e
corporal na comunicação
Improvisar
discursos
em
ambientes variados;
Utilizar discursos informativos e
de ocasião

Indicadores
Eficácia:
Mensagem transmitida ao público com objetividade por meio de comunicação verbal e não verbal.
Eficiência:
Elabora esboço conciso com introdução, desenvolvimento, conclusão de acordo com as regras
gramaticais e o público alvo.
Utiliza gestos e expressões corporais no discurso regidos pelo código cultural.
Utiliza de simbologia para transmitir a informação de acordo com o púbico alvo.
Alinha a postura mantendo ombros e quadris relaxados favorecendo a respiração e evitando tensão
da região superior do corpo.
Transmite a mensagem dentro do tempo previsto com flexibilidade.
Fala em público com respeito e simpatia, utilizando variação de volume, ritmo e tom de voz.
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Unidade Curricular: Criação e Formatação de Textos

Competência:
Criar e formatar textos a partir das características das ferramentas de edição e formatação de texto e de
inserção de elementos para edição de texto, atuando com organização e sigilo profissional, para o
desenvolvimento de documentos que auxiliem no registro de informações.
Valores/Atitudes
Cortesia
Organização
Sigilo Profissional

Conhecimentos
Tipos de softwares disponíveis para
edição de texto
Características das ferramentas de
edição e formatação de texto
Características de inserção de elementos
para edição de texto
Características de criação e manipulação
de tabelas
Conceitos de criação de documentos
para mais de uma pessoa (mala direta)

Habilidades
Manipular os arquivos no
editor de texto
Editar e formatar um texto
Inserir elementos de edição de
textos
Criar e manipular tabelas
Criar documento para mais de
uma pessoa (mala direta)

Indicadores
Eficácia:
Textos digitados, formatados e editados com organização, conforme características do documento.
Eficiência:
Cria e manipula textos com sigilo profissional de acordo com as características dos dados.
Edita e formata um texto, inserindo elementos de edição de textos.
Cria e manipula tabelas de acordo com suas características e organização.
Cria documento para mais de uma pessoa (mala direta), atuando com cortesia no trato com as pessoas.
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Unidade Curricular: Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas

Competência:
Criar planilhas eletrônicas a partir de conceitos de fórmulas e funções lógico-matemáticas, de
características de formatação de planilha eletrônica, de ordenação e de classificação dos conteúdos das
células e funções para geração de gráficos, atuando com organização e sigilo profissional, para auxiliar
nos cálculos de funções matemáticas e emissão de gráficos.
Valores/Atitudes
Pró-atividade
Organização
Sigilo Profissional

Conhecimentos
Tipos de fórmulas e funções
lógico-matemáticas
Características de formatação de
planilha eletrônica
Características de ordenação e de
classificação dos conteúdos das
células
Características e funções para
geração de gráficos

Habilidades
Criar fórmulas
Criar uma planilha eletrônica
utilizando as características de
formatação
Introduzir dados e localização
Resumir e totalizar informações
Exibir
dados
de
forma
compreensiva
Utilizar os recursos de ordenação e
classificação dos conteúdos das
células
Gerar gráficos de acordo com suas
características e funções

Indicadores
Eficácia:
Planilha eletrônica desenvolvida de acordo com as características de formatação de planilha eletrônica
e tipos de fórmulas e funções lógico-matemáticas, atuando com pró-atividade.
Eficiência:
Introduz dados e localização, resumindo e totalizando informações, com sigilo profissional.
Exibi dados de forma compreensiva respeitando às necessidades das atividades requeridas.
Utiliza os recursos de ordenação e classificação dos conteúdos das células com organização.
Gera gráficos de acordo com suas características e funções.
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Unidade Curricular: Serviços de Apoio Administrativo

Competência:
Auxiliar nas rotinas administrativas alimentando, organizando e arquivando documentos, redigindo e
enviando e-mails com sigilo profissional, disponibilizando e controlando materiais para os diferentes
setores organizacionais com responsabilidade e dinamismo, promovendo maior controle e
produtividade nos processos.
Atitudes/Valores
Organização
Responsabilidade

Conhecimentos
Habilidades
Estrutura organizacional: tipos e Alimentar, desenvolver e formatar
conceitos
planilhas
Características
da Disponibilizar materiais de produção
Departamentalização
e consumo
Estrutura funcional
Organizar e arquivar documentos
Fluxograma e organograma
Redigir e encaminhar e-mails e
Procedimentos
organizacionais anexos
administrativos e produtivos
Noções de bens, materiais e
serviços
Formas de organização do
ambiente de trabalho
Princípios do Código de Defesa
do Consumidor
Formas de arquivo e protocolo
Tipos de recebimento e expedição
de documentos

Indicadores
Eficácia:
Rotinas administrativas realizadas com organização e responsabilidade de acordo com os processos
organizacionais da Organização.
Eficiência:
Desenvolve, alimenta e formata planilhas de acordo com os processos organizacionais da Organização.
Disponibiliza materiais de produção e consumo para os diferentes setores no tempo certo e
controlando a saída para comunicar o setor de compras.
Organiza e arquiva documentos obedecendo as técnicas de arquivamento e protocolo.
Redige e encaminha e-mails e anexos com responsabilidade.
Identifica as estruturas organizacionais, as características de departamentalização e a estrutura
funcional de acordo com a atividade da Organização.
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Unidade Curricular: Serviços de Apoio Financeiro

Competência:
Auxiliar as operações contábeis e financeiras utilizando as ferramentas específicas, calculando juros e
descontos, identificando a documentação comercial de acordo com a formação da organização,
lançando documentos de contas a pagar e a receber, de forma sigilosa e responsável, visando maior
controle do processo contábil e financeiro da Organização.
Atitudes/Valores
Organização
Responsabilidade
Sigilo profissional

Conhecimentos
Habilidades
Demonstrativos contábeis: balanço Receber e arquivas as contas a pagar
patrimonial, DRE
e a receber
Código civil: formação de empresa, Lançar documentos de contas a pagar
tipos de organizações
e receber
Documentação comercial: nota Calcular juros simples e descontos
fiscal, títulos de recebimento e Arquivar documentos contábeis e
pagamento (faturas e duplicatas, financeiros
cheques, notas promissórias)
Características e aplicabilidade das
ferramentas financeiras: contas a
pagar e a receber, fluxo de caixa
Matemática com aplicação de Juros
Simples

Indicadores
Eficácia:
Documentos contábeis e financeiros lançados e organizados de acordo com a legislação vigente e a
estrutura da Organização.
Eficiência:
Lança documentos de contas a pagar e a receber com responsabilidade e sigilo profissional, utilizando
as ferramentas financeiras dentro da legislação vigente identificando o balanço patrimonial e a DRE.
Arquiva documentos contábeis e financeiros de acordo com a estrutura da Organização.
Calcula juros simples e descontos conforme regras matemáticas.
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Unidade Curricular: Serviços de Apoio ao Departamento de Pessoal

Competência:
Auxiliar nas rotinas de departamento pessoal, controlando formulários e planilhas de concessão de
benefícios de acordo com as normas específicas, executando o processo de admissão/demissão de
funcionários com organização e responsabilidade, arquivando a documentação pertinente, visando
maior produtividade e controle nas atividades da Organização.
Atitudes/Valores
Organização
Responsabilidade
Sigilo profissional

Conhecimentos
Habilidades
Consolidação das Leis do Controlar formulários e planilhas de
Trabalho (CLT) aplicada às concessão de benefícios
rotinas de departamento de Executar as rotinas de admissão e
pessoal
demissão de pessoal
Acordos sindicais/trabalhistas
Arquivar
documentos
de
Folha de pagamento e os encargos departamento pessoal
decorrentes
Contrato de trabalho: com vínculo
empregatício e sem vínculo
empregatício
Formas
de
rotinas
de
demissão/admissão
Características dos direitos e
deveres do empregado e do
empregador
Programa de concessão de
benefícios
Funções da CIPA

Indicadores
Eficácia:
Rotinas de departamento de pessoal executadas com responsabilidade e organização de acordo com a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Eficiência:
Controla formulários e planilhas de concessão de benefícios com atenção em conformidade com a
legislação vigente e a política de recursos humanos da Organização.
Executa as rotinas de admissão e demissão de pessoal com sigilo profissional de acordo com a
legislação vigente e a política de recursos humanos da Organização, conforme o contrato de trabalho.
Arquiva documentos em conformidade com as técnicas de arquivo da Organização.
Identifica as funções da CIPA, colaborando no apoio às atividades da Organização.
Identifica as características da folha de pagamento e dos encargos decorrentes com sigilo profissional.
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Indicações Metodológicas
Com base no Plano de Ensino e Aprendizagem, o orientador deverá, em seu primeiro contato com a
turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos instrumentos
previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.
As competências serão desenvolvidas através de aulas teórico-práticas que envolvam situações
diversificadas, similares às encontradas no ambiente real de trabalho. Desta forma, as competências de
Atendimento ao Cliente, de Gerenciamento de Carreira, Trabalho em Equipe e Comunicação, bem
como de Informática, serão trabalhadas concomitantemente às específicas do profissional buscando a
contextualização. Mais do que utilizar exemplos, estas competências devem ser vivenciadas na
simulação do seu futuro ambiente de trabalho.

Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional
Laboratório de informática com acesso a internet
Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados com comprovada experiência de no mínimo um ano nas áreas de Recursos Humanos,
Logística, Administração, Contabilidade, Economia e Finanças.
Técnicos de nível médio, com comprovada experiência de no mínimo dois anos nas áreas de Recursos
Humanos, Logística, Administração, Contabilidade, Economia e Finanças.

Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Auxiliar Administrativo.

Referências
CARVALHAL, Eugenio do. Negociação: fortalecendo o processo: como construir relações de longo
prazo. 4. ed. Rio de Janeiro: Vision, 2005. 184 p.
CHIAVENATO, Idalberto. . Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004. 2 v.
DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao público nas organizações: quando o marketing de
serviços mostra a cara. 3. ed. Brasília: Ed. Senac Distrito Federal, 2010. 175 p.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 504 p.
STYCER, Maria Valéria Martins; SENAC Departamento Nacional; COELHO, Cláudio Ulysses
Ferreira; BOTINI, Joana. Apoio administrativo: conhecimentos básicos. Rio de Janeiro: Ed. Senac
Nacional, 2011. 78 p.
TAVARES, José da Cunha. Tópicos de administração aplicada à segurança do trabalho. 10. ed.
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. 154 p.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Atualização em 28/02/2011
Plano de Curso
Curso: Auxiliar Financeiro
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Área: Gestão
Segmento: Finanças/Contabilidade
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 210h
Número Máximo de Vagas por Turma: 30
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade mínima: 16 anos completos
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo (apresentar documento que comprove a
escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
Conhecimentos Prévios: Conhecimento em Informática – Nível Usuário em Editor de Texto, Planilha
Eletrônica, Internet e Apresentação de Slides. (não é obrigatória a comprovação).
Perfil Profissional de Conclusão
O Auxiliar Financeiro, profissional do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, auxilia nas rotinas
contábeis e financeiras, em empresas de pequeno, médio e grande porte, sejam elas públicas, privadas
e/ou de terceiro setor, auxiliando na elaboração de estrutura de preços por meio do levantamento dos
custos e despesas de produtos/serviços com organização e atenção. Auxilia na execução e controle das
operações financeiras básicas, elaborando relatórios financeiros e contábeis, fluxos de caixa das
operações, além de acompanhar os resultados das aplicações financeiras e auxiliar na elaboração de
planilhas orçamentárias. Atua com flexibilidade, responsabilidade e raciocino lógico.
Organização Curricular
Unidades Curriculares

Carga Horária

Promoção do Trabalho em Equipe

21

Carreira Profissional e Pessoal
Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas
Princípios de Matemática Financeira
Princípios Contábeis Aplicados a Finanças
Princípios Tributários Aplicados às Finanças
Princípios da Formação de Preços
Controle de Operações Financeiras
Total

21
21
21
35
35
35
21
210 horas
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Conhecimentos
Habilidades
Percepção de si mesmo e do Princípios de Etiqueta Social e Utilizar as regras de etiqueta
outro
Profissional
social e profissional
Respeito
Fundamentos da administração de Estabelecer
estratégias
de
Flexibilidade
conflitos
mediação de conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X habilidades
da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade
Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Carreira Profissional e Pessoal

Competência:
Gerenciar a carreira profissional com determinação e de forma empreendedora, desenvolvendo
marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais, visando novos horizontes
através da elaboração de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Comunicação interpessoal
Persistência
Determinação

Conhecimentos
Habilidades
Premissas do Marketing Pessoal
Elaborar e monitorar seu plano
Os três pilares do Marketing Pessoal: de carreira
imagem, visibilidade, credibilidade Elaborar currículo
Empregabilidade:
Postura
em Pesquisar as demandas e
entrevista de emprego
tendências do mercado de
Tipos e características de Currículos trabalho
Empreendedorismo:
perfil,
necessidades e oportunidades de
negócios
Adaptação as mudanças nas formas
de trabalho

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional gerenciada de forma empreendedora e com determinação e valorizando a
comunicação interpessoal, de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Utiliza pesquisa de demanda e tendências na elaboração e monitoramento de seu plano de carreira com
persistência, em conformidade com sua área de atuação.
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Unidade Curricular: Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas

Competência:
Criar planilhas eletrônicas a partir de conceitos de fórmulas e funções lógico-matemáticas, de
características de formatação de planilha eletrônica, de ordenação e de classificação dos conteúdos das
células e funções para geração de gráficos, atuando com organização e sigilo profissional, para auxiliar
nos cálculos de funções matemáticas e emissão de gráficos.
Valores/Atitudes
Pró-atividade
Organização
Sigilo Profissional

Conhecimentos
Tipos de fórmulas e funções
lógico-matemáticas
Características de formatação de
planilha eletrônica
Características de ordenação e de
classificação dos conteúdos das
células
Características e funções para
geração de gráficos

Habilidades
Criar fórmulas
Criar uma planilha eletrônica
utilizando as características de
formatação
Introduzir dados e localização
Resumir e totalizar informações
Exibir
dados
de
forma
compreensiva
Utilizar os recursos de ordenação e
classificação dos conteúdos das
células
Gerar gráficos de acordo com suas
características e funções

Indicadores
Eficácia:
Planilha eletrônica desenvolvida de acordo com as características de formatação de planilha eletrônica
e tipos de fórmulas e funções lógico-matemáticas, atuando com pró-atividade.
Eficiência:
Introduz dados e localização, resumindo e totalizando informações, com sigilo profissional.
Exibi dados de forma compreensiva respeitando às necessidades das atividades requeridas.
Utiliza os recursos de ordenação e classificação dos conteúdos das células com organização.
Gera gráficos de acordo com suas características e funções.
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Unidade Curricular: Princípios da Matemática Financeira

Competência:
Efetuar cálculos de equações algébricas, juros simples e compostos a partir dos princípios de equações
algébricas, com aplicação da regra de três e da proporcionalidade com visão lógica e atenção para a
realização de atividades financeiras inerentes a ocupação profissional.
Valores/Atitudes
Raciocínio Lógico
Atenção

Conhecimentos
Habilidades
Princípios de Equações Algébricas
Realizar cálculos de equações
Regra de Três: Simples e Composta
algébricas
Razões e Proporções, Média,
Fazer
estimativas
de
Porcentagens
quantidades
Juros Simples: taxa proporcional e taxa Efetuar proporções
equivalente
Calcular juros simples e
Juros Compostos: taxa equivalente, taxa compostos
efetiva e taxa nominal

Indicadores
Eficácia:
Cálculos de equações algébricas, juros simples e compostos efetuados com atenção, de acordo com os
princípios de Equações Algébricas e de regra de três.
Eficiência:
Desenvolve cálculos de quantidade de materiais com atenção, utilizando a porcentagem.
Efetua proporções de acordo com a regra de três, média e raciocínio lógica.
Calcula juros e simples e compostos, de acordo com os princípios matemáticos.
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Unidade Curricular: Princípios Contábeis Aplicados às Finanças

Competência
Registrar as rotinas contábeis com organização, a partir das noções de contabilidade, utilizando os
relatórios contábeis e rotinas fiscais, promove o acompanhamento das atividades financeiras e
mensura o plano de contas, com o objetivo de auxiliar no controle dos dados financeiros da
Organização.
Atitudes/Valores
Atenção
Organização
Sigilo Profissional

Conhecimentos
Habilidades
Noções de Contabilidade (Lei vigente): Alimentar relatórios contábeis
bens, direitos e obrigações, patrimônio Elaborar relatórios
líquido, ativo, passivo, demonstrações Organizar
e
lançar
os
contábeis, planos de contas contábil, documentos
regime de competência e regime de caixa Mensurar o plano de contas
Tipos e características de documentos
contábeis: despesas, receitas, ativas e
passivas (Nota Fiscal, Cupom Fiscal,
Recibo, Duplicatas, etc.)
Tipos de livros fiscais e contábeis: Livro
de entradas, Livro de saídas, Livro de
apuração do ICMS, Livro de inventário
Relatórios
contábeis:
balanço
patrimonial, demonstração de resultados
do exercício – DRE, demonstração das
mutações do patrimônio líquido - DMPL,
demonstração de fluxo de caixa contábil
– DFC, demonstração de valor
adicionado – DVA

Indicadores
Eficácia:
Rotinas contábeis registradas com organização, conforme as demonstrações contábeis.
Eficiência:
Alimenta relatórios com atenção a partir dos tipos e características de documentos contábeis.
Elabora relatórios a partir da classificação e lançamento dos documentos contábeis com sigilo
profissional.
Mensura o plano de contas, para elaboração de relatórios, utilizando conceitos de contas patrimoniais e
resultados.
Identifica no plano de contas as contas patrimoniais e de resultados.
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Unidade Curricular: Princípios tributários Aplicados às Finanças

Competência
Registrar as rotinas fiscais e tributárias com organização, a partir dos princípios de contabilidade, da
utilização dos relatórios contábeis e das regras de legislação tributária e escrituração fiscal,
promovendo o acompanhamento das atividades financeiras.
Atitudes/Valores
Atenção
Organização

Conhecimentos
Habilidades
Legislação Tributária: princípios de Alimentar relatórios contábeis
tributos,
tributos
municipais, Elaborar relatório
estaduais e federais
Elaborar fluxo de caixa
Escrituração Fiscal: movimento de
entrada e saída, apuração do ICMS,
IPI e ISS
Tipos de documentos financeiros:
borderôs,
cobrança
e
provisionamento
Fluxo de caixa: controle de entrada e
saída de recursos

Indicadores
Eficácia:
Rotinas fiscais e tributárias registradas com organização, de acordo com os princípios contábeis e a
política financeira da Organização.
Eficiência:
Alimenta relatórios e outros registros contábeis e documentos financeiros com atenção a partir dos
princípios contábeis.
Elabora relatório a partir da identificação dos tributos e os direciona aos produtos/serviços geradores,
com organização e de acordo com as regras de escrituração fiscal e Legislação Tributária.
Elabora fluxo de caixa com atenção de acordo com os princípios contábeis.
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Unidade Curricular: Princípios da Formação de Preços

Competência
Propor estrutura de preços por meio do levantamento dos custos e despesas de produtos/serviços com
atenção e raciocínio lógico, utilizando a margem de contribuição e sistema de rateio, buscando orientar
a Organização acerca das possibilidades de ganhos na formação de preço.
Atitudes/Valores
Raciocínio lógico
Atenção
Organização

Conhecimentos
Habilidades
Diferenciação de Custos e Despesas Apurar custos
Tipos de custos: fixo, variável, direto Levantar despesas e receitas
e indireto
Levantar ponto de equilíbrio
Classificação de custos industriais, Propor estrutura de preços
comerciais e prestação de serviços
Sistema de custeio: ABC e absorção
Sistema de rateio
Características da margem de
contribuição e mark up
Características da formação de preços
Características do ponto de equilíbrio

Indicadores
Eficácia:
Estrutura de preços de produtos/serviços proposta com organização, de acordo com a margem de
contribuição específica e o custo fixo gerado.
Eficiência:
Apura custos segundo a diferenciação de custos e despesas, seus tipos e classificações.
Levanta despesas e receitas com atenção e organização, utilizando os princípios contábeis.
Direciona os custos nos produtos/serviços conforme o método de custeio ABC e por absorção, tipos e
classificação de custos e sistema de rateio com raciocínio lógico.
Levanta ponto de equilíbrio de produtos/serviços com atenção e organização de acordo com as
características da formação de preços, a margem de contribuição e custos fixos.
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Unidade Curricular: Controle de Operações Financeiras

Competência
Auxiliar no controle das operações financeiras com sigilo profissional a partir das noções e tipos de
aplicação, gerando extratos mensais das operações, verificando os rendimentos mensais e elaborando o
relatório, visando ao acompanhamento das aplicações no decorrer do período.
Valores/Atitudes
Sigilo profissional
Organização
Raciocínio lógico

Conhecimentos
Noções de aplicação financeira,
empréstimo, financiamento e leasing
Tipos de aplicação financeira: CDB,
renda fixa, renda variável, poupança
Indexadores financeiros: conceito e
tipos
Política financeira da Organização

Habilidades
Gerar
extrato
mensal
das
operações
Apurar o rendimento mensal das
aplicações
Apurar juros dos financiamentos e
empréstimos
Elaborar o relatório das operações

Indicadores
Eficácia
Controle das operações financeiras auxiliado com sigilo profissional e organização de acordo com as
noções e tipos de aplicações financeiras e política financeira da Organização.
Eficiência
Gera extrato mensal das operações conforme os tipos de aplicação e de indexadores financeiros com
organização.
Apura o rendimento mensal das aplicações, a partir dos extratos bancários das aplicações.
Apura a movimentação dos juros dos financiamentos e empréstimos de acordo com a movimentação
do mercado.
Elabora o relatório das operações com organização e raciocínio lógico, a partir das informações
obtidas nos extratos.
Indicações Metodológicas
No planejamento e organização das metodologias a serem empregadas devem ser previstas situações
ativo-participativas, visando à socialização do saber, a construção e reconstrução coletiva de
conhecimentos, ao desenvolvimento das competências mais complexas como a capacidade de síntese,
análise e avaliação. Neste sentido, recomendam-se procedimentos que envolvam solução de
problemas, estudos de casos, elaboração de projetos, pesquisas e outros que integrem teoria/prática e
focalizem o contexto do trabalho, para assegurar desenvolvimento das competências.
As competências serão desenvolvidas por meio de aulas teórico-práticas que envolvam situações
diversificadas, similares às encontradas no ambiente real de trabalho. Desta forma, as competências da
Unidade de Carreira Profissional e Pessoal e Promoção do Trabalho em Equipe, bem como Criação e
Formatação de Planilhas Eletrônicas, serão trabalhadas concomitantemente às específicas do
profissional, buscando o princípio da contextualização. Mais do que utilizar exemplos, estas
competências devem ser vivenciadas na simulação do seu futuro ambiente de trabalho.
Com base no Plano de Ensino e Aprendizagem, o orientador deve, em seu primeiro contato com a
turma, discutir com os alunos os critérios de avaliação que serão considerados nos instrumentos
previstos. Isso fará do aluno um co-participante do processo ensino e aprendizagem.
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Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional.
Laboratório de informática com acesso a internet.

Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados, com comprovada experiência de no mínimo um ano nas áreas de Recursos Humanos,
Administração, Contabilidade, Economia e Finanças;
Técnicos de Nível Médio, com comprovada experiência de no mínimo dois anos nas áreas de Recursos
Humanos, Administração, Contabilidade, Economia e Finanças.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Auxiliar Financeiro.

Referências
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. 1. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de Custos e Formação de Preços. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
CORREIA, Adelino: Curso Extensivo de Contabilidade Geral. 4. ed. São Paulo, 2009.
HOJI, Masakau. Administração financeira: uma abordagem pratica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
463 p.
KUHNEN, Osmar Leonardo; BAUER, Udibert Reinoldo. Matemática Financeira Aplicada a
Análise de Investimentos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
SENAC. DN. Administração financeira. 2. ed. Rio de Janeiro. 1999. 63 p.
SILVA, Mário Gomes da. Informática: Terminologia básica. Excel XP. 6. ed. São Paulo: Érica, 2002.
SANTOS, Joel José dos. Fundamentos de Custos para Formação do Preço e do Lucro. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2005.
THEISS, José Reinoldo; KRIECK, Manfredo. Custos e Preços Sugeridos de Venda: serviços,
comércio e indústria (enfoques essencialmente práticos). Odorizzi: 2005.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Atualização em 18/04/2011
Plano de Curso
Curso: Auxiliar de Operações em Logística
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Segmento: Logística
Área: Gestão
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 196h
Número Máximo de Vagas por Turma: 35
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade mínima: 16 anos completos
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo (apresentar documento que comprove a
escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
Conhecimentos Prévios: Conhecimento em Informática – Nível Usuário em Editor de Texto, Planilha
Eletrônica, Internet e Apresentação de Slides. (não é obrigatória a comprovação).

Perfil Profissional de Conclusão
O Auxiliar de Operações em Logística, profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, atua nas
atividades logísticas a todo e qualquer tipo de organização, sendo ela de pequeno, médio ou grande
porte. Realiza atividades de recebimento e armazenamento de mercadorias, além de auxiliar no
processo de Compras. Responsabilidade, organização e atenção são atitudes e valores essenciais para o
desenvolvimento de suas funções.

Organização Curricular
Unidades Curriculares
Promoção do Trabalho em Equipe
Carreira Profissional e Pessoal
Processos Logísticos de Recebimento de Mercadorias
Organização e Priorização de Atividades
Procedimentos de Movimentação e Armazenagem de Materiais
Atividades de Compras
Total
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Carga Horária
21
21
42
21
56
35
196h
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Habilidades
Princípios de Etiqueta Social e Utilizar as regras de etiqueta
Profissional
social e profissional
Fundamentos da administração de Estabelecer
estratégias
de
conflitos
mediação de conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X habilidades
da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Carreira Profissional e Pessoal

Competência:
Gerenciar a carreira profissional com determinação e de forma empreendedora, desenvolvendo
marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais, visando novos horizontes
através da elaboração de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Comunicação interpessoal
Persistência
Determinação

Conhecimentos
Habilidades
Premissas do Marketing Pessoal
Elaborar e monitorar seu plano
Os três pilares do Marketing Pessoal: de carreira
imagem, visibilidade, credibilidade Elaborar currículo
Empregabilidade:
Postura
em Pesquisar as demandas e
entrevista de emprego
tendências do mercado de
Tipos e características de Currículos trabalho
Empreendedorismo:
perfil,
necessidades e oportunidades de
negócios
Adaptação as mudanças nas formas
de trabalho

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional gerenciada de forma empreendedora e com determinação e valorizando a
comunicação interpessoal, de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Utiliza pesquisa de demanda e tendências na elaboração e monitoramento de seu plano de carreira com
persistência, em conformidade com sua área de atuação.
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Unidade Curricular: Processos Logísticos de Recebimento de Mercadorias

Competência:
Receber mercadorias com responsabilidade e comprometimento, conferindo a documentação que a
acompanha, respeitando normas e procedimentos de inspeção e movimentação, utilizando
procedimentos pré-definidos para registro e armazenagem, realizando a devolução de mercadorias
quando necessário, visando a otimização do processo de recebimento.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Atenção
Organização
Respeito

Conhecimentos
Habilidades
Fundamentos de Logística: Logística Conferir Nota Fiscal
Integrada
Conferir
documento
Logística Reversa
acompanha mercadoria
Nota Fiscal e Documento de Conferir mercadorias
recebimento (dados cadastrais do Inspecionar mercadorias
emissor e do receptor, relação da nota Registrar o recebimento
fiscal com o pedido de compra)
mercadorias
Pedido de compra
Cadastrar produtos
Impostos, tributos e taxas: conceitos Devolver mercadorias
(o que é, como incidem)
Movimentar mercadorias
Tipos de cargas
Procedimentos de inspeção no
recebimento
Ficha técnica do produto
Parâmetros quantitativos e qualitativos
de recebimento
Técnicas
de
Manuseio
e
movimentação de produtos
Normas de segurança (condições
específicas de acordo com o tipo de
produto)
Sistemas
de
Informação:
funcionalidade,
tipos,
aplicação,
integração

que

das

Indicadores
Eficácia:
Mercadorias recebidas com responsabilidade de acordo com nota fiscal e o pedido de compras.
Eficiência:
Confere a nota fiscal de entrada com atenção a partir da ordem de compra. Confere as mercadorias
respeitando os critérios de inspeção definidos nos procedimentos internos da Organização. Inspeciona
as mercadorias em conformidade com as normas técnicas de qualidade. Registra as inspeções com
atenção de acordo com o procedimento de inspeção. Registra entrada de mercadorias com atenção de
acordo com a nota fiscal. Devolve mercadorias que não estiverem de acordo com as características
técnicas e de compra. Movimenta mercadorias de forma organizada e de acordo com os procedimentos
de segurança, respeitando as características de cada produto.
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Unidade Curricular: Organização e Priorização de Atividades

Competência:
Organizar atividades com disciplina utilizando planos de ação formais e informais, e ferramentas de
qualidade, priorizando atividades a partir dos indicadores de desempenho, objetivando alcance das
metas estabelecidas pela Organização.
Valores/Atitudes
Organização
Responsabilidade
Disciplina

Conhecimentos
Habilidades
Plano de ação: formais e informais Priorizar atividades
Indicadores
de
desempenho: Criar cronograma
conceito e aplicabilidade
Executar plano de atividades
5 S’s aplicado à execução de tarefas
Processo
produtivo:
entradas,
transformações, saídas e controles

Indicadores
Eficácia:
Atividades organizadas com disciplina e responsabilidade de acordo com as metas estabelecidas pela
Organização.
Eficiência:
Prioriza e executa atividades com organização de acordo com o cronograma e o plano de ação
estabelecidos.
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Unidade Curricular: Procedimentos de Movimentação e Armazenagem de Materiais

Competência:
Armazenar mercadorias seguindo os padrões da empresa, com respeito e responsabilidade às as
normas de segurança, organizando espaço físico, utilizando ferramentas de qualidade específicas,
objetivando a movimentação adequada do fluxo de materiais.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Organização
Respeito
Atenção

Conhecimentos
Habilidades
Atividades
da
Armazenagem: Organizar espaço físico
recebimento,
estocagem
e Utilizar
embalagem
de
distribuição
armazenagem
Sistema de gerenciamento de Utilizar técnicas de organização
armazéns (WMS)
layout
Tipos de embalagens
Distribuir materiais
Funções
das
embalagens Disponibilizar materiais
(contenção,
proteção
e Expedir mercadorias
comunicação)
Classificação ABC: posicionamento
do produto no espaço físico
Itens obsoletos e danificados
Técnicas de organização de layout:
priorização, separação, conservação
Ferramentas de qualidade: conceitos
e aplicabilidade
Normas de Segurança no Trabalho
(Ergonomia,
Equipamentos
de
Proteção Individual)
Cuidados específicos no manuseio e
armazenagem
de
mercadorias
(segurança do operador e do
produto)
Tipos de equipamentos utilizados no
processo de armazenagem

Indicadores
Eficácia:
Mercadorias armazenadas de forma organizada a partir das especificações técnicas e regras da
Organização.
Eficiência:
Recebe, estoca e distribui as mercadorias com responsabilidade e atenção de acordo com normas da
empresa e as características do produto.
Otimiza espaço físico a partir da utilização e das características dos produtos.
Utiliza técnicas de organização do layout de acordo com a melhor utilização do espaço em função do
processo.
Utiliza embalagem com responsabilidade conforme padrões pré-determinados pela Organização.
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Unidade Curricular: Atividades de Compras

Competência:
Auxiliar no processo de compras com sigilo profissional, pesquisando fornecedores, cotando preços e
aplicando técnicas de negociação com responsabilidade e pró-atividade, realizando aquisições de
produtos e serviços de acordo com a política de Compras da Organização.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Pró-atividade
Sigilo profissional

Conhecimentos
Habilidades
Funções de Compras
Pesquisar fornecedores
Princípios éticos para o profissional Aplicar técnicas de negociação
de Compras (Política de Compras Cotar preços
das Organizações)
Atendimento de fornecedores
Acompanhamento
de
entregas
(follow up)
Cotações de preços
Características
e
formas
de
negociação
Pesquisa de compras: alternativas de
fornecedores
Critérios
para
avaliação
de
fornecedores e produtos/materiais:
nível de serviços

Indicadores
Eficácia:
Auxílio ao processo de compras realizado com sigilo profissional de acordo com a Política de Compras
da Organização.
Eficiência:
Pesquisa fornecedores conforme a necessidade da Organização atuando com pró-atividade.
Aplica as técnicas de negociação com responsabilidade de acordo com as características e formas
utilizadas pela Organização.
Cota preços de acordo com a necessidade de compra da Organização.
Infraestrutura Necessária
Sala de aula convencional
Laboratório de informática com acesso a internet.
Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados, com comprovada experiência de no mínimo de um ano nas áreas de Recursos Humanos,
Administração de Materiais e Logística.
Técnicos de nível médio, com comprovada experiência de no mínimo dois anos nas áreas de Recursos
Humanos, Administração de Materiais e Logística.
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Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Auxiliar de Operações em Logística.

Referências
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e
logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001
BANZATO, Eduardo (et al.). Atualidades na Armazenagem. São Paulo: IMAM, 2003
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de
suprimento. Tradução: Equipe do Centro de Estudos em Logística e Adalberto Neves. São Paulo:
Atlas, 2001
CARVALHAL, Eugênio. Negociação: fortalecendo o processo. Rio de Janeiro: Vision, 2002
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. São Paulo: Atlas, 2001
DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2006
DIAS, Mario, COSTA, Roberto F., Manual do comprador: conceitos, técnicas e práticas
indispensáveis em um departamento de compras, 4a. edição, São Paulo: Edicta, 2006
GASNIER, Daniel Georges. A dinâmica dos estoques: guia prático para planejamento, gestão de
materiais e logística. São Paulo: IMAM, 2002
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / SENAC
Departamento Regional de Santa Catarina
Divisão de Educação Profissional - DEP

Atualizado em 03/05/2010
Plano de Curso
Curso: Auxiliar de Recursos Humanos
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Área: Gestão
Segmento: Recursos Humanos
Característica da Ação: Ação de Educação Profissional
Modalidade de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada
Tipo de Curso: Capacitação
Carga horária: 175h
Número Máximo de Vagas por Turma: 35
Requisitos de Acesso
Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar:
Idade mínima: 16 anos completos
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo (apresentar documento que comprove a
escolaridade igual ou maior que a escolaridade mínima).
Conhecimentos Prévios: Conhecimento em Informática – Nível Usuário em Editor de Texto, Planilha
Eletrônica, Internet e Apresentação de Slides. (não é obrigatória a comprovação).

Perfil Profissional de Conclusão
O Auxiliar de Recursos Humanos, profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, realiza
atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e controle dos processos de recrutamento e
seleção, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho, em todo e qualquer tipo de
Organização, sendo ela de pequeno, médio ou grande porte. Responsabilidade, relacionamento
interpessoal, organização e atenção são atitudes e valores essenciais para o desenvolvimento de suas
funções.

Organização Curricular
Unidades Curriculares
Promoção do Trabalho em Equipe
Carreira Pessoal e Profissional
Comunicação verbal e não verbal no ambiente profissional
Processo de Recrutamento e Seleção
Programas de Treinamento e Desenvolvimento
Total
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21h
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35h
175h
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Unidade Curricular: Promoção do Trabalho em Equipe

Competência:
Trabalhar em equipe, a partir dos princípios de etiqueta social e profissional, mediando conflitos,
respeitando as diferenças individuais, promovendo relacionamento interpessoal e estimulando
qualidade de vida e produtividade no trabalho.
Valores/Atitudes
Percepção
de si mesmo e do outro
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Habilidades
Princípios de Etiqueta Social e Utilizar as regras de etiqueta
Profissional
social e profissional
Fundamentos da administração de Estabelecer
estratégias
de
conflitos
mediação de conflitos
Processo de comunicação: emissor,
receptor, canal, mensagem, ruídos e
feed back
Comunicação assertiva
Tipos de equipe
Características de:
- Habilidades individuais X habilidades
da equipe
- Adaptação à mudança
- A percepção e sua influência nas
decisões
- Cooperatividade e Competitividade

Indicadores
Eficácia:
Promoção da qualidade de vida e produtividade através do trabalho em equipe e do relacionamento
interpessoal.
Eficiência:
Estabelece estratégias de mediação de conflitos a partir dos fundamentos da administração de
conflitos, com respeito às diferenças, flexibilidade e assertividade.
Estabelece comunicação com o grupo de forma assertiva e coerente com os princípios de etiqueta
social e profissional.
Colabora nas decisões da equipe percebendo reações advindas das decisões tomadas no ambiente
profissional.
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Unidade Curricular: Carreira Profissional e Pessoal

Competência:
Gerenciar a carreira profissional com determinação e de forma empreendedora, desenvolvendo
marketing pessoal, valorizando sua imagem e suas características pessoais, visando novos horizontes
através da elaboração de um plano de carreira, que crie condições de trabalho e renda.
Valores/Atitudes
Comunicação interpessoal
Persistência
Determinação

Conhecimentos
Habilidades
Premissas do Marketing Pessoal
Elaborar e monitorar seu plano
Os três pilares do Marketing Pessoal: de carreira
imagem, visibilidade, credibilidade Elaborar currículo
Empregabilidade:
Postura
em Pesquisar as demandas e
entrevista de emprego
tendências do mercado de
Tipos e características de Currículos trabalho
Empreendedorismo:
perfil,
necessidades e oportunidades de
negócios
Adaptação as mudanças nas formas
de trabalho

Indicadores
Eficácia:
Carreira profissional gerenciada de forma empreendedora e com determinação e valorizando a
comunicação interpessoal, de acordo com o plano elaborado.
Eficiência:
Elabora seu plano de carreira com base nas premissas do marketing pessoal e tendências de mercado.
Elabora um currículo de acordo com sua área de atuação.
Utiliza pesquisa de demanda e tendências na elaboração e monitoramento de seu plano de carreira com
persistência, em conformidade com sua área de atuação.
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Unidade Curricular: Comunicação Verbal e não-verbal no Ambiente de Trabalho

Competência:
Falar em público a partir de esboço e formas de apresentação, utilizando-se de linguagem verbal e não
verbal, de acordo com os códigos culturais e a ocasião, visando transmitir a mensagem.
Valores/Atitudes
Objetividade
Simpatia
Concisão
Respeito
Flexibilidade

Conhecimentos
Elementos da comunicação: Contexto,
emissor, receptor, canal, mensagem,
ruídos e feedback
Estrutura do esboço: Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão;
Formas de apresentação do discurso:
improviso, misto e manuscrito;
Funções da postura e do aparelho
respiratório
Gramática: pontuação, tempos verbais,
pronomes de tratamento e vícios de
linguagem;
Discurso informativo e de ocasião
Sinais Paralinguísticos: paralelos a fala

Habilidades
Redigir o esboço do discurso
adequado à ocasião
Elaborar o discurso a partir do
esboço;
Utilizar a expressão verbal e
corporal na comunicação
Improvisar
discursos
em
ambientes variados;
Utilizar discursos informativos e
de ocasião

Indicadores
Eficácia:
Mensagem transmitida ao público com objetividade por meio de comunicação verbal e não verbal.
Eficiência:
Elabora esboço conciso com introdução, desenvolvimento, conclusão de acordo com as regras
gramaticais e o público alvo.
Utiliza gestos e expressões corporais no discurso regidos pelo código cultural.
Utiliza de simbologia para transmitir a informação de acordo com o púbico alvo.
Alinha a postura mantendo ombros e quadris relaxados favorecendo a respiração e evitando tensão
da região superior do corpo.
Transmite a mensagem dentro do tempo previsto com flexibilidade.
Fala em público com respeito e simpatia, utilizando variação de volume, ritmo e tom de voz.
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Unidade Curricular: Processo de Recrutamento e Seleção

Competência:
Auxiliar no processo de recrutamento e seleção com organização e responsabilidade, preenchendo
formulários e organizando o ambiente de aplicação de testes e entrevistas, de acordo com as diretrizes
e normas da organização visando otimização de tempo e recursos.
Valores/Atitudes
Responsabilidade
Organização
Atenção

Conhecimentos
Habilidades
Histórico e subdivisões de Recursos Auxiliar na definição do perfil da
Humanos:
vaga e do candidato
Recrutamento e Seleção, Plano de Elaborar anúncio de emprego
Cargos e Salários, Treinamento e Divulgar as vagas
Desenvolvimento, Avaliação de Receber e triar currículos
Desempenho,
Benefícios, Efetuar contato com candidatos
Departamento Pessoal, Qualidade de Organizar a sala para entrevistas
Vida no Trabalho
Preparar material para dinâmica
Definição de Recrutamento e Aplicar e corrigir provas de
Seleção
conhecimentos específicos ou gerais
Tipos de Recrutamento
Formas de Seleção
Característica da entrevista de
desligamento

Indicadores
Eficácia:
Auxílio no processo de recrutamento e seleção com responsabilidade de acordo com a necessidade da
Organização.
Eficiência:
Auxilia na definição do perfil da vaga e do candidato de acordo com a necessidade da Organização.
Elabora anúncio de emprego e divulga as vagas com responsabilidade de acordo com a legislação
específica.
Recebe e tria currículos de acordo com o perfil da vaga.
Efetua contato com candidatos nas etapas de seleção utilizando a política de comunicação da
Organização.
Organiza a sala para entrevistas e avaliações e prepara material para as dinâmicas de grupo de acordo
com o tipo de recrutamento e formas de seleção.
Aplica e corrige provas com responsabilidade e atenção, por meio de gabaritos ou pré-definições de
conhecimentos específicos ou gerais, de acordo com o perfil da vaga.
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Unidade Curricular: Programas de Treinamento e Desenvolvimento

Competência:
Auxiliar nos programas de treinamento e desenvolvimento de forma organizada, a partir de suas
definições e etapas, auxiliando no planejamento e divulgação, operacionalizando a logística com
responsabilidade, proporcionando uma formação que atenda as necessidades dos funcionários e da
Organização.
Valores/Atitudes
Organização
Responsabilidade
Atenção

Conhecimentos
Habilidades
Definição de Treinamento e Distribuir
questionários
para
Desenvolvimento
levantamento das necessidades de
Etapas do Treinamento
treinamento
Programas de Desenvolvimento de Tabular resultados
Pessoal: Programa de Trainee, Auxiliar no planejamento de
Programa de Educação Continuada, treinamento
Programa de Desenvolvimento de Divulgar o treinamento
Lideranças
Operacionalizar a logística de apoio
Definição de Clima e Cultura ao treinamento (material didático,
Organizacional
equipamentos
audiovisuais,
palestrantes,
deslocamento,
refeições)
Aplicar e tabular a avaliação do
treinamento

Indicadores
Eficácia:
Auxílio nos programas de treinamento e desenvolvimento seguindo as etapas do programa com
responsabilidade, de acordo com as necessidades dos funcionários e da Organização.
Eficiência:
Simula a distribuição de questionários e tabulação de resultados para levantamento das necessidades de
treinamento dos funcionários e da Organização.
Auxilia no planejamento do treinamento a partir das necessidades de treinamento dos funcionários e da
Organização.
Operacionaliza a logística de apoio ao treinamento com responsabilidade, de acordo com as atividades
planejadas.
Aplica e tabula a avaliação do treinamento identificando o clima e cultura Organizacional, com
organização e atenção.
Infra estruturar Necessária
Sala de aula convencional
Laboratório de informática com acesso a internet.
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Pessoal Docente
Para ministrar as aulas previstas na organização curricular deste, poderão ser admitidos docentes com
o seguinte perfil:
Graduados, com comprovada experiência de no mínimo um ano nas áreas de Recursos Humanos,
Psicologia, Administração e Contabilidade.
Técnicos de nível médio, com comprovada experiência de no mínimo dois anos nas áreas de Recursos
Humanos, Psicologia, Administração e Contabilidade.
Certificação
Ao aluno que concluir o curso será conferido o certificado em Auxiliar de Recursos Humanos.

Referências
CAHEN, Roger. Comunicação empresarial. 13. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2009. 302 p.
BRASIL.; CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. CLT - consolidação das leis
do trabalho e legislação complementar. 108. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 950 p.
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o
desempenho para alcançar resultados. 6. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2009. 184 p.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7. ed. rev. e
atual. São Paulo: Manole, 2009. xv, 323 p.
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações no trabalho. São Paulo: Atlas,
2003.
PONTES, B. R. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 5. ed. São Paulo: LTR, 2008.
197 p.
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho de cada aluno será feito pelo próprio SENAC ao término do curso antes
da emissão dos Certificados. Tais avaliações e certificados serão incorporados nos relatórios de
monitoramento.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Programa de Formação de Mão de Obra deverá ser concluído antes do início da operação do
empreendimento.

1.10. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SENAC, 2012.
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1. PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA VIÁRIO

1.1. JUSTIFICATIVA

Este trabalho apresenta uma avaliação do impacto do aumento do fluxo de veículos na região de
acesso ao Porto no município de São Francisco do Sul, com a implantação do Terminal de Granéis de
Santa Catarina – TGSC para a exportação de granéis vegetais.
A construção do Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC deverá ocorrer num período de 18
meses de obras, envolvendo o máximo de 710 funcionários, para o desenvolvimento das obras civis, a
instalação de equipamentos e assessórios, os quais serão construídos de acordo com as normas
técnicas e a legislação vigente, e de conformidade com o cronograma de obras e do histograma de mão
de obra componentes do projeto básico.
O cronograma de obras civis demonstra o desenvolvimento de todas as obras em suas etapas e prazos,
e as quantidades de mão de obra, classificadas por atividades, em cada uma das áreas de
desenvolvimento das obras.
O início das obras envolve a limpeza do terreno, a construção do acesso rodoviário e o nivelamento do
terreno, com a derrocada de parte do morro da Ponta do Rabo Azedo, como é denominada a
localidade. Nestas obras para implantação do TGSC, envolvem significativa movimentação de
veículos, especialmente na fase de terraplenagem com o corte e aterros do terreno, com grande
movimentação de caminhões, que necessitarão de facilidades de circulação na rota definida para o
transporte dos materiais de bota
fora. E nas fases subseqüentes de construção civis, na construção e montagem dos acessórios e
equipamentos, que demandarão a movimentação de caminhões de transporte de concreto e de
transporte de todos os materiais e equipamentos.
O projeto prevê pátios específicos para cada serviço ou parcela da obra, definindo-se um pátio externo,
localizado na interseção da Rodovia BR 280 – Rod. Olivio Nobrega com a Rodovia SC 301 – Rod.
Duque de Caxias, no bairro Rocio Pequeno, que irá concentrar todas as atividades técnicoadministrativa, de engenharia, de mão-de-obra, atendendo às necessidades básicas da mão-de-obra a
ser empregada, e de estocagem e construção de materiais pré-moldados, de estoque e montagem de
equipamento mecânico, elétricos e de estruturas metálicas.
No terreno do empreendimento, localizado ao final da Rua Eng. Leite Ribeiro estarão o canteiro de
obras da ponte, contendo um pátio de manobra e lançamento das estruturas da ponte de ligação
rodoviária com os berços de atracação, e da estrutura das correias transportadoras de carregamento dos
navios. E no platô superior estará localizado o canteiro de obras interno, com todas as obras de
montagem das estruturas de recepção e a construção do armazém de grãos.
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Também será utilizado o Porto de Laranjeiras como área de apoio, no abastecimento de balsas que
serão utilizadas para os serviços de cravação de estacas, de flutuantes para transporte das estacas, balsa
de serviço para movimentação dos flutuantes e barco de apoio para transporte de pessoas. Nestes estão
inclusos o transporte de grandes peças pré moldadas e estrutura ou equipamentos de grande porte que
teriam dificuldades de circulação junto a área portuária.
A Figura 1 apresenta a localização de todas as áreas a serem utilizadas na construção do
empreendimento, com a Rodovia BR 280 e Rua Eng. Leite Ribeiro, que dão acesso direto a região
portuária de São Francisco do Sul e a Estrada das Laranjeiras para acesso ao Porto de Laranjeiras.

Figura 1: Mapa de localização da obra, dos canteiros de obras e bota-fora.

OAP® – Consultores Associados

4

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.2. OBJETIVOS

O desenvolvimento das construções produz viagens que refletem numa escala significativa
necessidades de infra-estrutura viária e sistemas de transporte, concentrando em espaços restritos um
grande contingente de atividades. Estes tipos de empreendimentos atraem ou produzem significativo
número de viagens, causam reflexos na circulação viária em seu entorno imediato e podem prejudicar
a acessibilidade da região, agravando as condições de segurança de veículos e pedestres.
O objetivo deste programa é analisar a infraestrutura viária existente, e a necessidade de estabelecer
medidas de trafego para viabilizar a circulação de todos os veículos de transporte de cargas ou
passageiros à obra de implantação do TGSC - Terminal de Granéis de Santa Catarina, considerando o
trafego da rodovia que dá acesso a região portuária de São Francisco do Sul e também a obra.
No estudo estão considerados os volumes de tráfego rodoviário da BR 280 (Figura 2),
disponibilizados no site do DNIT – Departamento Nacional de Infra Estrutura, pois este constitui o
principal eixo rodoviário de acesso aos canteiros de obras, e das informações disponibilizadas pela
administração do Porto de São Francisco do Sul, quanto à movimentação de caminhões de contêineres
e graneleiros que acessam ao terminal pela Rua Eng. Leite Ribeiro e os armazéns de silagem de grãos,
e por onde também circularão parte dos veículos envolvidos nesta obra.
Para o entendimento das interferências do trafego que serão gerados com a implantação do TGSC, é
necessário conhecer em parte a circulação viária do município, possuindo um único acesso rodoviário
através da BR 280, que inicia exatamente na interseção com a Rua Eng. Leite Ribeiro, onde está
localizada a região portuária no município, e se estende até a BR 101, numa extensão de 35,9 km.
O município de São Francisco do Sul possui o trânsito municipalizado e integrado ao Sistema
Nacional de Trânsito, e o Departamento Municipal de Trânsito - DEMTRAN-SFS, criado pela Lei
Municipal 474/2006, é o órgão executivo municipal de trânsito, exercendo as atividades de engenharia
de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito e controle e análise de estatísticas.
O Centro Histórico está localizado bem próximo a região portuária do município, e é formado por vias
de acesso/saída e de tráfego local, formado na maioria de ruas muito estreitas, com dimensões
variando entre 4,8 a 10 metros, todas pavimentadas em paralelepípedos, possuindo calçadas também
estreitas, que geram restrições e impedem a passagem de veículos de grande porte, como caminhões e
ônibus de turismo, dadas as condições geométricas no gabarito de giro em todo o Centro Histórico.
Assim, o município regulamentou a proibição da circulação de ônibus de turismo e de veículos de
carga com capacidade acima de 7 toneladas, permitindo apenas a circulação de veículos de carga com
capacidade de carga até 7 toneladas (PBT), de 2ª a 6ª feira no período das 07:00 às 09:00 e das 16:00
às 22:00, e aos sábados das 07:00 às 09:00 horas.
A sinalização de trânsito existente nas vias municipais é constituída por placas de regulamentação de
direção; de parada obrigatória; de regulamentação do estacionamento; e placas de advertência de
travessia de pedestres e escolares; sinalização de restrição de veículos de carga; e pela sinalização
indicativa de orientação turística, com velocidade máxima permitida no Centro Histórico de 40 km/h.

OAP® – Consultores Associados

5

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

O trânsito do município encontra-se ordenado, devidamente sinalizado e estacionamentos em todas as
vias públicas, e uma grande área de estacionamento localizado nas imediações do futuro Terminal
Marítimo de Passageiro e Marina Pública de São Francisco do Sul, junto ao aterro da Babitonga. Este
estacionamento possui 48 vagas para a parada de veículos, especialmente para os turistas, pois está
localizada ao lado do Mercado Público Municipal e junto ao aterro e deck, de onde se descortina toda
a vista da baia da Babitonga.
A frota de veículos do município, que totaliza 17.753 veículos (fonte: DETRAN/2010), contando com
um sistema de transporte coletivo dotado de uma frota de 21 ônibus que operam 24 linhas e 244
viagens por dia útil, transportando cerca de 124.000 passageiros por mês, atendendo a todos os bairros
da cidade. Possui também serviço de transporte de passageiros – Táxi e Moto-Táxi, que atendem as
demandas de deslocamentos por transporte individual da cidade de São Francisco do Sul.

Figura 2: Volume de tráfego rodoviário da BR 280.

OAP® – Consultores Associados

6

Plano Básico Ambiental Consolidado - PBA
Terminal de Granéis de Santa Catarina - TGSC

1.3. INDICADORES

Para aferir os impactos das interferências gerados no sistema viário com a implantação do Terminal de
Granéis de Santa Catarina, são consideradas as capacidades de trafego das vias que dão acesso a obra,
ou seja, a Rodovias BR 280 e a Rua Eng. Leite Ribeiro, e também considerados o trafego atualmente
existente, demonstrados no quadro abaixo:
Tabela 1: UCP – unidade de carro padrão; VDM - volume médio diário.
Capacidade
Fluxo atual
VIA
Veículos/dia/faixa
VDM
UCP
BR 280
24.000
8.011
Rua Eng. Leite Ribeiro
10.000
400

1.4. OBJETO

A responsabilidade deste Programa será das empreiteiras encarregadas da execução dos trabalhos. Os
procedimentos citados deverão ser parte integrante dos editais de licitação para contratação das obras,
de modo a permitir que os preços cotados incluam os procedimentos ambientais definidos.
O objetivo das medidas mitigadoras tem por finalidade eliminar ou reduzir os impactos gerados pelo
aumento do fluxo de trafego em função da circulação de caminhões e veículos no transporte de carga
de materiais e equipamentos da construção da obra do TGSC.
Como a construção do empreendimento produz viagens de transporte de materiais, equipamentos e
mão de obra para os canteiros de obra, concentrando inúmeras atividades, exigindo infraestrutura
viária e sistemas de transporte, que pode agravar as condições de segurança de veículos e pedestres, e
prejudicar a circulação viária da região do entorno dos canteiros de obra, ou suas rotas de transporte.
A finalidade é permitir que os veículos destinados ao transporte de materiais e equipamentos da obra
não prejudiquem a circulação viária da região portuária, e também junto ao canteiro de obras externos,
onde há intenso fluxo de trafego de turismo destinado as praias de São Francisco do Sul.
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1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia utilizada segue a orientação do “Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos
Geradores de Tráfego. Brasília: DENATRAN/FGV, 2001”, bem como as técnicas tratadas pela Rede
Ibero-Americana de Estudos em Polos Geradores de Viagens, que conta com o apoio da CNPQ além
de universidades e institutos de pesquisa.
Em particular, este estudo segue os processos e procedimentos usados por Curitiba em relação aos
empreendimentos de porte – como o desenvolvimento da Linha Verde – FIPE/IPPUC (antiga travessia
urbana da BR 116).

1.5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA

A área de influência considerada no presente estudo abrangerá a área que será potencialmente mais
afetada pelo tráfego gerado pelas obras de implantação e pela futura operação do terminal.
Neste sentido foi considerado como o trecho da interseção da BR 280 com a Estrada das Laranjeiras
(km 8) até a região portuária no km 0,0, estendendo-se pela Rua Eng. Leite Ribeiro até o seu final,
onde será construído o acesso rodoviário do Terminal TGSC.

1.5.3. O TRÁFEGO

1.5.3.1. DADOS HISTÓRICOS

Os dados históricos mais recentes referentes ao tráfego foram levantados pelo DNIT, através do Plano
Nacional de Contagem de Transito e pelo DEINFRA/SC – Departamento Estadual de Infra-Estrutura
(ex-DER/SC), através da Diretoria de Operações e os mesmos permitem analisar a composição do
trafego e a evolução entre os anos de 1995 e 2000.
Ao examiná-los foi observado grande aumento de fluxo no período de verão, refletindo o movimento
para as praias da região. Por exemplo, o mês de dezembro de 1.997 (11.759 veíc./dia) apresentou um
volume 88% superior à média dos meses de junho a outubro do mesmo ano (6.259 veíc./dia).
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Quanto à variação ao longo do dia, caracteriza-se por um tráfego predominantemente diurno,
observando-se que mais de 80% dos fluxos totais concentra-se no período entre às 6:00 da manhã e às
19:00 da noite. A grande maioria dos volumes de pico ocorre nos finais de tarde: domingos e sextasfeiras, ou em períodos de feriados no verão, por exemplo, 31 de dezembro.
Já em novembro de 2007, no posto F28003 localizado na Rodovia BR-280, Km 32, em Araquari, as
informações de tráfego levantadas através do sistema de Gestão de Dados de Tráfego –
GDT/DEINFRA (contadores de tráfego) indicaram um VDM de 13.768 – com valores ligeiramente
inferiores nos dias úteis:

Tabela 2. VMD 2007, DEINFRA, posto F28003, Rodovia: BR-280,
Araquari.

Mês

VMD

Novembro 2007

13768

VMD dia semana
Segunda Terça
Quarta
12533

11884

13630

Finalmente, em novembro de 2011 foram efetuadas contagens volumétricas classificadas/direcionais,
por tipo de veículo, entre os dias 22 e 24/12/2011 no entroncamento da via Nereu Ramos e a BR-280
no KM 6,6, como parte dos estudos sobre a duplicação da BR-280 (DNIT – BR-280/SC São Francisco
do Sul - BR-101 lado Oeste – Executivo – 085-10 - F:\Estudo de tráfego.doc).
Estas contagens foram feitas durante 24h no dia 22/11/2011 e de 13h (07:00 – 20:00) nos dias 23 e 24.
A localização do posto A é mostrada na Figura 3 e os resultados apresentados na Tabela 3 a seguir:

Tabela 3: Contagens 2011 Posto A, Rodovia: BR-280, S. Francisco do Sul.
22/nov Passeio Motos
Porto S. Fco do Sul - BR101
3177
473
BR 101 -Porto S. Fco do Sul
3560
559
23/nov
Porto S. Fco do Sul - BR101
3107
641
BR 101 -Porto S. Fco do Sul
2814
529
24/nov
Porto S. Fco do Sul - BR101
3163
598
BR 101 -Porto S. Fco do Sul
2791
512

Ônibus Ônibus
2C
3C
52
3
51
5

2C
226
217

3C
177
195

2S2
65
54

2S3
333
317

3S2
39
30

RODO CARGAS
3S3 BITREM TREM ESPECIAIS TOTAL
357
187
37
7
5133
361
209
37
40
5635

74
37

4
9

263
234

278
234

62
61

309
325

7
10

343
345

175
191

75
23

9
46

5347
4858

62
57

8
10

299
246

367
260

46
47

377
291

2
4

327
276

171
177

47
40

1
125

5468
4836

Embora o VDM se situe na mesma ordem de grandeza que a contagem de 2007 no posto F28003,
estes valores mostram a preponderância de veículos de grande peso trafegando na Rodovia em direção
ao Porto e à BR 101; 24% (a média dos 3 dias) dos fluxos são caminhões maiores que 3C.
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1.5.3.2. A ARCELOR MITTAL - VEGA

A Laminadora de chapas de aços, Arcelor Mittal Vega (antiga Vega do Sul), entrou em funcionamento
no final do primeiro semestre de 2003 e, em função de nova linha de galvanização, previa atingir em
2012, o volume total de 1,35 milhões de toneladas.
Situada no KM 10 da BR-280, a fábrica movimenta matéria-prima em forma de bobinas de aço que
procedem do Porto de São Francisco do Sul e o abastecimento da fábrica acontece 24 horas por dia, 7
dias por semana.
A quantidade de viagens prevista para o ano de 2012, conforme o estudo de duplicação citada da
rodovia era: Carretas, 28.492 e Bitrem, 18.995; em torno de 130 viagens por dia e por direção em
média.
Ou seja, a fábrica movimentaria 10% do volume de caminhões pesados no trecho sob estudo.

1.5.3.3. O TRÁFEGO ATUAL

Para análise do tráfego atual, contagens de tráfego foram realizadas nos dois pontos indicados na
Figura 4 (Contagem 1 e Contagem 2) na Rodovia Olívio Nóbrega no dia 13/12/2012 - Quinta-Feira –
entre 06:00 e 22:00.
Estas contagens foram realizadas em intervalos de 15minutos e com condições de tempo bom.
Um formato de pesquisa e classificação semelhante às pesquisas históricas realizadas pelo DNIT foi
utilizada para fins de avaliação comparativa, seguindo a metodologia da Instrução de Serviço IS-201
”Estudos de Tráfego em Rodovias”, das “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos
Rodoviários“ (Escopos Básicos / Instruções de Serviço) DNIT – 2006.
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Figura 3: Postos de Contagem de Tráfego 2011 e 13/12/2012, Rodovia: BR-280.

Os postos 01(Contagem 1) e 02(Contagem 2) foram escolhidos e posicionados nas duas rótulas que
seriam afetadas pelo movimento de caminhões do TGSC durante a fase de implantação uma vez que o
bota-fora ficará localizado entre os dois postos e haverá movimento de retorno no posto 01.
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POSTO 01

Figura 4. Posto 01 de Contagem de Tráfego 13/12/2012, Rodovia: BR-280.

Figura 5: Posto 01 de Contagem de Tráfego13/12/2012, Rodovia: BR-280

Observa-se que os fluxos pesquisados mediante contagens realizadas neste posto 01 se encontram
indicados nas Figuras 4 e 5 acima apresentadas. Os resultados são mostrados na Tabela 4 apresentada
a seguir.
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Tabela 4: VMD 13/12/2012, Posto 01, Rodovia: BR-280, S. Francisco do Sul.
Leves
Ônibus
Caminhões
Faixa
ÔNIBUS ÔNIBUS
MOTO AUTO
URBANO RODOV.
Horária
Fluxo 06-22h
1
TOTAL 300 1554
2
24
2
TOTAL 561 3808
8
17
3
TOTAL 102
310
0
0
4
TOTAL 214
954
4
2
5
TOTAL 94
648
4
16
6
TOTAL 162
306
6
2
7
TOTAL 352 1240
4
8
8
TOTAL 508 3487
5
19
9
TOTAL 88
228
0
2
10
TOTAL 66
178
0
0
TOTAL 2447 12713
33
90

2
EIXOS

26
267
18
32
28
14
66
235
6
6
698

3
4
5
6
EIXOS EIXOS EIXOS EIXOS

16
318
2
18
18
8
20
329
0
4
733

0
16
0
0
0
2
6
12
0
0
36

4
294
0
12
4
2
14
283
0
8
621

12
253
0
14
14
0
20
243
2
14
572

MAIS
DE 6
EIXOS

CARGAS VDM 06:00ESPECIAIS
22:00

16
88
0
4
2
4
0
96
2
0
212

0
1
0
4
0
0
2
6
0
0
13

1954
5631
432
1258
828
506
1732
5223
328
276
18168

Embora este local se localize dentro da zona urbana de São Francisco do Sul, ainda predominam os
fluxos na direção ao Porto e à BR-101 com 12% de caminhões com 3 ou mais eixos. Nestas contagens
incluiu-se a categoria „moto‟, já que é notório que este tipo de veículo predomina nas estatísticas de
vítimas graves e fatais de acidentes de trânsito; as motos são 13% do VDM.
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0
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Figura 6: Autos e Motos por Hora, Fluxo 2, em 13/12/2012, Posto 01, Rodovia: BR-280, S. F.do Sul.

Como se verifica, para os fluxos maiores (2 e 8), o movimento é aproximadamente constante, com
picos pouco definidos de manhã, no horário do almoço e à tarde (Figura 7).
Como pode ser observado na Figura 8 apresentada a seguir, os fluxos de caminhões em 13/12/2012
são semelhantes aos valores de 2011 (4459 e 5569), refletindo o momento econômico atual. Não há
picos definidos, sendo que o volume total de caminhões no fluxo 2 se mantém constante durante o dia,
com exceção da hora do almoço.
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Figura 7: Caminhões por hora, Fluxo 2, em 13/12/2012, Posto 1, BR-280, S. Francisco do Sul.

POSTO 02

Figura 8: Posto 02 de Contagem de Tráfego em 13/12/2012, Rodovia: BR-280.
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Figura 9: Posto 02 de Contagem de Tráfego em 13/12/2012, Rodovia: BR-280

Os fluxos pesquisados no Posto 02 são indicados nas figuras 9 e 10 posicionadas acima. Os resultados
são mostrados na Tabela 5 apresentada a seguir.

Tabela 5: VMD verificado em 13/12/2012, Posto 02, Rodovia: BR-280, S. Francisco do Sul.

Leve
Fluxo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Ônibus

MOTO

AUTO

38
294
66
194
26
436
164
228
90
572
2108

136
1.608
410
1036
116
2992
616
876
512
3876
12178

Caminhão

ÔNIBUS ÔNIBUS
URBANO RODOV.

0
2
6
20
0
6
4
1
6
22
67

0
5
0
4
0
24
8
3
0
24
68

2 EIXOS 3 EIXOS

8
68
22
42
12
184
32
55
24
234
681

2
85
20
18
0
136
30
51
10
156
508

4
5
6
EIXOS EIXOS EIXOS

0
7
4
0
0
12
2
7
4
14
50

0
230
16
20
4
76
6
210
20
82
664

2
201
6
6
0
62
8
204
2
66
557

MAIS
VDM
CARGAS
DE 6
06:00ESPECIAIS
EIXOS
22:00

0
65
2
0
0
14
2
66
0
26
175

0
1
2
0
0
2
0
3
0
2
10

186
2.566
554
1340
158
3944
872
1.704
668
5074
17066

Comparando-se os resultados com os do posto anterior verifica-se que a diferença principal da
contagem neste posto é o volume de conversões, em particular: fluxos 6 e 10, (BR-101 - Enseada e
Enseada - BR 101).
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1.5.3.4. O FATOR DE PICO

A soma dos fluxos diretos na BR-280 (2 e 8) no posto de contagem 01 mostra que a hora de pico neste
trecho é de 18:00 a 19:00 – o pico da tarde, situação típica das áreas urbanas. Em termos de veículos,
este pico representa 8,5% do VDM (16h).
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Figura 10: Total Fluxos Diretos BR-280 (16h) Posto 01 de Contagem de Tráfego em
13/12/2012

1.5.3.5. PONTOS CRÍTICOS DA CAPACIDADE: DAS RÓTULAS

Os fluxos que realizam conversões livres (à direita) são: 1,4, 6 e 9. Os fluxos na BR-280 que fazem
entrelaçamento são: 2 com 7, 10 e 5, e 8 com 3, 5 e 10.

Tabela 6: Fluxos de Entrelaçamento, Posto 02, Rodovia: BR-280, S. Francisco do Sul.
ÔNIBUS ÔNIBUS
URBANO RODOV.

2 EIXOS 3 EIXOS

4
5
6
EIXOS EIXOS EIXOS

MAIS
VDM
CARGAS
DE 6
06:00ESPECIAIS
EIXOS
22:00

MOTO

AUTO

Fluxo
2
7
10
5

294
164
572
26

1.608
616
3876
116

2
4
22
0

5
8
24
0

68
32
234
12

85
30
156
0

7
2
14
0

230
6
82
4

201
8
66
0

65
2
26
0

1
0
2
0

8
3
5
10

228
66
26
572

876
410
116
3876

1
6
0
22

3
0
0
24

55
22
12
234

51
20
0
156

7
4
0
14

210
16
4
82

204
6
0
66

66
2
0
26

3
2
0
2
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A soma é 16,160 veículos por dia (06:00-22:00). Usando o fator de pico de 8,5%, este volume de
entrelaçamento seria de 1375 veículos/h. No entanto, a composição destes fluxos, com volumes altos
de caminhões pesados exige sua transformação em ucps (unidade de carro de passeio).
Conforme orientação do DENATRAN (Tabela 6.1): os fatores de equivalência publicados no site:
www.denatran.gov.br/publicacoes/download/minuta_contran/Arquivo%203.pdf) são:
Automóvel
Moto
Ônibus
2,00
Caminhão (2 eixos)
Caminhão (3 eixos)

1,00
0,33
2,00
3,00

De acordo com a prática adotada no trânsito urbano de Curitiba e São Paulo, no presente estudo um
fator de 4 foi também utilizado para caminhões com mais de 3 eixos.
Neste caso, o fluxo atual, por hora de pico, ultrapassa 2000ucps/h.
De acordo com a FHWA dos Estados Unidos, para uma rótula como esta com diâmetro de 34m (entre
25m e 50m) e pista dupla de circulação e curtas aproximações mais largas e abertas, a capacidade
máxima seria de 2400 veículos por hora (Roundabouts: An Informational Guide, Chapter 4:
Operation. FHWA-RD-00-068, March 2000). No entanto, este valor seria em ucp‟s.
Conclui-se portanto:
A rótula da BR-280 com a Rua Dom Fernando de Trejo e Sanabria (posto de contagem 01/2012)
possui diâmetro inferior a 20m, mas há pouco movimentos de entrelaçamento. A capacidade da
rodovia BR-280 no trecho entre a BR-101 e o porto é determinada pela capacidade da rótula com a
Rodovia Duque de Caxias e Rua Marcos Gorrensen.

Sazonalidades

Como já foi identificado e enfatizado anteriormente, neste trecho da rodovia o movimento de carros é
maior nos meses de veraneio (acesso às praias). Por outro lado, o movimento de graneis e adubos é
concentrado entre os meses de maio e setembro, conforme se encontra indicado no gráfico de
movimento no Porto de Paranaguá publicado nos anos 2010-2012 (Figura 11). Portanto, os picos
sazonais de movimento (turismo e graneis) não coincidem.
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Figura 11: Movimento de Graneis 2010-2012 Porto de Paranaguá Fonte: Sindiadubos

Segurança

No ano de 2008, foram verificados 277 acidentes, resultando em 184 feridos e 5 mortes, entre o Porto
de São Francisco do Sul e a BR-101, segundo o Relatório dos Boletins Periódicos de Acidentes do
DNIT. Observa-se que cerca de um terço dos casos situaram-se no perímetro urbano de São Francisco
do Sul até o Km 7 e outro terço no trecho compreendido entre o acesso oeste à Araquari e o
entroncamento com a BR-101.
Os acidentes mais comuns são dos tipos: colisão traseira e abalroamento lateral (cruzamento de pista
sem respeitar a via preferencial). Ambos os tipos de acidentes são típicos de travessias urbanas e de
acessos/cruzamentos, com grau de severidade relativamente baixo devido à velocidade reduzida.
Conforme informações de técnicos da Prefeitura de Joinville (IPPUJ), nos últimos anos houve
aumento expressivo de acidentes graves no trecho da BR-280 devido à ocupação urbana das margens
da rodovia, aumento de fluxos e falta de controle de movimentos conflitantes.
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As Fases de Implementação e Impactos

As fases do empreendimento a serem consideradas no presente estudo serão:
Fase de Implantação. Para a fase de implantação serão analisados os impactos da construção
do Terminal TGSC, a movimentação de terra e materiais inclusive o transporte e destino final
de aterros.
Fase de Operação. Para a fase de operação serão analisados os aspectos considerando-se a
implantação do Terminal TGSC e sua operação plena, considerando ainda a sazonalidade da
movimentação de grãos, as parcelas que serão transportadas por rodovia e ferrovia e os
impactos sobre o sistema viário previsto para os próximos dois anos e sobre a rodovia
duplicada.
Serão examinados os impactos do empreendimento durante estas fases sobre as questões de:
Capacidade. Os volumes de tráfego – em particular de caminhões – são examinados dentro
do contexto histórico de crescimento das demandas por tipo de veículo, considerando ainda os
volumes atuais, levantados em 2 pontos estratégicos no trecho mais afetado junto com a
interação da rodovia com o trânsito urbano.

Segurança

Estes impactos e quaisquer ações mitigadoras serão de magnitude e caracterização diferentes.
Magnitude. A magnitude é o atributo que qualifica cada um dos impactos identificados, procurando
sintetizar sua avaliação:
Alta: impacto que altera significativamente as características de um determinado aspecto
ambiental, podendo comprometer a qualidade do ambiente.
Média: impacto que altera medianamente um determinado aspecto ambiental podendo
comprometer parcialmente a qualidade do ambiente.
Baixa: impacto que pouco altera um determinado aspecto ambiental, sendo seus efeitos sobre
a qualidade do ambiente considerados desprezíveis.

Ações Mitigadoras. Considerando-se a caracterização do empreendimento e a identificação dos
possíveis impactos no meio ambiente, serão propostas medidas mitigadoras / ações de controle
ambiental, cuja adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos de natureza negativa e
potencializar aqueles de natureza positiva.
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Assim, define-se:
Medidas Preventivas: compreende as ações e atividades propostas cujo fim é agir
antecipadamente evitando a ocorrência de impactos negativos.
Medidas Corretivas: compreende as ações e atividades propostas com a finalidade de agir de
modo a corrigir uma atividade evitando-se a geração ou os efeitos de impactos negativos.
Medidas Compensatórias: compreende as ações e atividades propostas para compensar a
ocorrência de impactos negativos que não podem ser evitados.

1.5.3.6. IMPLANTAÇÃO

O tamanho e o tipo do empreendimento são fatores na produção de viagens e tráfego conseqüente que
irão determinar o tipo e a intensidade dos impactos resultantes sobre a infraestrutura.
A circulação do trafego da obra compreende volumes distintos para as diferentes fases da obra, as
quais serão demonstradas, considerando os volumes de pico e considerando as informações constantes
no Memorial Descritivo, no cronograma físico, e no histograma de mão de obra.
Observa-se que as obras de conformação do platô deverão prosseguir durante 7,5meses sendo que o
transporte do material escavado para o „bota fora‟, acessos e toda a terraplanagem, com base no
Projeto Básico, indica que o volume de pico de trafego gerado na fase da terraplanagem deverá ocorrer
num período de seis meses, com a retirada de 118.850 m3 de solo e pequeno volume residual de rocha.
Os volumes totais de corte, aterro e remoção, previstos na conformação (terraplanagem) serão:

Tabela 7. Volumes de corte, aterro e bota fora e duração das obras.
Aterro + Bota-fora Bota-fora
Corte (m³)
25% (m³) solo (m³) rocha (m³)
Obras
144.000,00 49.000,00
95.000,00
2.000,00
Acessos
26.100,00 4.250,00
21.850,00
0
Total
170.100,00 53.250,00 116.850,00
2.000,00
Obras Civis Parcela Terrestre
Meses
Supressão de vegetação
1
Limpeza do terreno
0,5
Acesso Rodoviário
1,5
Terraplenagem da área
4,5
Total
7,5

Considerando a utilização de caminhões truck (Padrão I3) com capacidade de 23 toneladas e caçamba
de 12 m3, haverá um total de 9904 viagens. Considerando ainda 22 dias uteis por mês, o fluxo diário
seria de 75 viagens por sentido, equivalente a 6 a 7 viagens/sentido/hora.
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O percurso destes caminhões seria:
Do canteiro via Engo. Leite Ribeiro até a rótula com Duque de Caxias, somando aos
movimentos 2 e 8, seguindo até o bota fora (com acessos devidamente sinalizados e separados
por cones do tráfego geral).
Do bota fora até a rótula com a Rua Dom Fernando de Trejo e Sanabria, onde somará com a
aproximação 2 e executará o movimento 5. Este impacto é mostrado na Tabela 8 apresentada
a seguir:

Tabela 8: Impacto do Transporte de Bota Fora nos Tráfego da Rótula Posto 01/2012.
Fluxo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Faixa
Horária
06-22h

MOTO AUTO

ÔNIBUS
URBANO

ÔNIBUS
RODOV.

2 EIXOS

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

300
1554
561
3808
102
310
214
954
94
648
162
306
352
1240
508
3487
88
228
66
178
2447 ####

2
8
0
4
4
6
4
5
0
0
33

24
17
0
2
16
2
8
19
2
0
90

26
267
18
32
28
14
66
235
6
6
698

4
3
Carga
5
6
EIXO
EIXOS Adicional
EIXOS EIXOS
S
16
0
4
12
318
75
16
294
253
2
0
0
0
18
0
12
14
18
75
0
4
14
8
2
2
0
20
6
14
20
329
12
283
243
0
0
0
2
4
0
8
14
733
150
36
621
572

MAIS
DE 6
EIXOS
16
88
0
4
2
4
0
96
2
0
212

CARGAS
ESPECIAIS
0
1
0
4
0
0
2
6
0
0
13

VDM
06:0022:00
1954
5706
432
1258
903
506
1732
5223
328
276
18318

O grau de impacto é, portanto, baixo. Portanto, em relação às ações mitigadoras, seriam necessárias
apenas as seguintes Medidas Preventivas:
A sinalização e canalização adequadas do acesso e saída do local de bota fora.
O controle da frota (por meios de comunicação) para evitar o estacionamento/parada de
caminhões no trecho da via Engo. Leite Ribeiro – especificamente durante as épocas mais
movimentadas das safras.
Nas demais fases da construção civil, o pico de demanda de transporte envolve o transporte de
concreto usinado, as peças pré-moldadas, os materiais de construção, o transporte dos equipamentos e
acessórios, e transporte dos trabalhadores em todos os canteiros de obras, estimando-se um total diário
de cerca de 130 viagens/sentido, equivalente a 19 viagens/sentido/hora de caminhões, ônibus e
automóveis de menor porte no maior pico da execução da obra.
Quanto ao acesso ao Porto de Laranjeiras em si, a fase de implantação implicará na movimentação de
caminhões e peças no final de uma via recentemente asfaltada, com largura de 6,50 metros, que apenas
serve como acesso a uma comunidade pouco habitada. O translado de peças pré-moldadas,
componentes da estrutura, estacas metálicas e equipamentos de maior porte evitará a circulação de
cargas de grandes dimensões no trecho urbano da rodovia BR-280 e a Rua Eng. Leite Ribeiro.
Assim, por esta alternativa adotada não haverá impacto adicional sobre os outros fluxos de veículos ao
Porto, provocando filas ou interrupções.
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1.5.3.7. OPERAÇÃO

A capacidade total prevista do terminal em plena operacionalidade será de 2.000.000 ton./ano
A movimentação rodoviária das cargas será de 40%, ou seja, 800.000 ton./ano.
Conforme a tendência atual de utilizar caminhões mais pesados com 5, 6 ou mais eixos para o
transporte de graneis, de acordo com a legislação o peso máximo por tipo de composição é indicado na
Tabela 9 apresentada a seguir.
A composição média seria de 46t, com carga (lotação) de 32t e tolerância de 2t. Portanto, o número de
viagens geradas pelo terminal TGSC em plena operação seria: 800.000/34 = 23.529/ano.
De acordo com Figura 11 (Movimentação de Graneis), cerca de 50% do movimento se concentra nos
meses de maio a setembro; portanto, o movimento mensal nos meses de pico seria de
23.529/2*5meses = 2.353 viagens por mês.
Considerando o número de dias trabalhados nos meses de safra seria de 26/mês, haveria um número de
viagens – nos dois sentidos – da ordem de 90/dia.
Este valor não representa 10% do volume atual de caminhões e seria significativamente menor que o
impacto causado pela operação da fábrica Laminadora Acelor-Mittal-Vega. Vale notar que o pico de
movimentação não coincide com a época da temporada de praias, ou seja, o impacto causado pela
operação do TGSC é de magnitude baixa e não cabem ações mitigadoras específicas.
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Tabela 9: Principais Configurações de Veículos Usadas no País e Peso
Principais Configurações de Veículos Usadas no País

Peso
Máximo
Permitido
por Eixo

PBT

Tolerância CMT
(5% PBT) mínima

Lotação
(PBTTara)

Caminhão + Reboque

6+10+10
+17

43,0t

2150,00
Kg

43,0t

-

Caminhão Trucado + Reboque

6+17+10
+17

50,0t

2500,00
Kg

50,0t

-

Romeu e Julieta

6+17+10
+17

50,0t

2500,00
Kg

50,0t

-

2075,00
41,5t(1)
Kg

-

43,0t

2150,00
Kg

43,0t

-

46,0t

2300,00
Kg

46,0t

-

Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque 6+17+17

40,0t

2000,00
Kg

40,0t

-

6+17+25,
5

48,5t

2425,00
Kg

48,5t

32,0t

43,0t

2150,00
Kg

43,0t

27,0t

50,0t

2500,00
Kg

50,0t

33,0t

53,0t

2650,00
Kg

53,0t

36,0t

Caminhão Trator + Semi-reboque

Caminhão Trator + Semi-reboque

Caminhão Trator + Semi-reboque

Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque

Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque

Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque

Caminhão Trator Trucado + Semi-reboque
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6+10+25,
41,5t(1)
5
6+10+10
+17

6+10+10
+10+10

6+17+10
+10

6+17+10
+17

6+17+10
+10+10
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1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Monitoramento dos Canteiros-de-Obras;
Programa de Monitoramento das Obras de Terraplanagem;
Programa de Comunicação Social.

1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O empreendimento enquadra-se no zoneamento portuário - ZP1, de conformidade com a Lei Ordinária
Nº 763 DE 22/04/1981, que “dispõe sobre o zoneamento do município de São Francisco do Sul”.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Nas contagens realizadas em 2011, a média de caminhões para os 3 dias era de 2994/dia (ainda
considerando que em dois dias as contagens eram de apenas 13h).
Em 13/12/2012 a contagem de 16h indicou um volume de 2885 caminhões no posto 01. Os dois locais
onde foram estabelecidos (posto 01 e posto 02) são separados por 2,2km e sem acessos significativos e
as contagens foram realizadas em épocas semelhantes.
A ligeira redução no volume de caminhões pode ser considerado como reflexo da redução de atividade
econômica do Sul do país (Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR)- Boletim Regional do
Banco Central do Brasil, Outubro 2012).
O impacto gerado pelo TGSC tanto na sua fase de construção quanto em plena operação será da
mesma ordem da redução verificada no volume de caminhões de 2011 para 2012.
Durante a fase de operação o pico de movimento não coincide com o pico sazonal de fluxos de carros.
Não haverá sobrecarga adicional nas rótulas de acesso para a Enseada e Zona Urbana.
As ações mitigadoras seriam apenas no controle dos acessos ao local de bota-fora em termos de
sinalização – incluindo a instalação de sinalização luminosa e refletiva – e o controle da frota de carga
para evitar o acúmulo de veículos junto ao acesso da obra.
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Para o acompanhamento e avaliação do Tráfego decorrente da implantação do empreeendimento
recomenda-se a realização de 4 Contagens Volumétricas Classificatórias, para aferir e atualizar as
informações do volume de tráfego existentes por tipo de veículo, dispostas na Rua Eng. Leite Ribeiro
e na interseção da BR 280 com a SC 301, em postos de contagem que deverão ser selecionados
mediante visita de inspeção aos trechos e em função das necessidades estabelecidas dos fluxos de
trafego gerado pela obra.
A coleta dos dados será efetuada nos Postos 01 e 02, apurando o volume de tráfego, para cada dia,
devidamente classificados por tipo de veículo. E emitido um Relatório contendo os dados relativos ao
volume médio diário – VMD, a composição da frota, demonstrando a distribuição percentual, por dia
da semana e por sentido.
Estas contagens terão por finalidade avaliar o comportamento do tráfego dos trechos selecionados,
aferindo-se os volumes existentes e os gerados pela implantação do Terminal de Granéis de Santa
Catarina – TGSC.

1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A avaliação dos impactos gerados pelo trafego na execução da obra de construção do TGSC, deverão
ser realizadas 4 pesquisas de acompanhamento e avaliação do impacto do trafego sobre a circulação
viária da rodovia BR 280 nos Postos 01 e 02.
Esta pesquisa deverá ser realizada na 7ª semana de obra, na fase inicial da terraplenagem; na 24ª
semana, durante a fase inicial de execução do armazém graneleiro e dos silos; na 40ª semana, na fase
final de execução do armazém graneleiro e dos silos; e na 60ª semana, na fase de final da construção
bases, pilares, torres e passarelas em terra e dos pilares, torres e passarelas no mar.
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Caderno 3.25 ARQUEOLOGIA
Programa de Prospecção e de Salvamento Arqueológico na
ADA
Junho/2013

Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação do
Programa de Prospecção e de Salvamento Arqueológico na ADA é de competência do IPHAN.
Assim a avaliação do respectivo programa será sobrestada.
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1. PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO NA ADA

O Programa de Prospecção e de Salvamento Arqueológico na ADA visa atender a uma das
solicitações da Licença Ambiental Prévia nº 364/2010, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 03 de agosto de 2010.
Destaca-se que no Diagnóstico Arqueológico apresentado no EIA/RIMA, foram executadas a
prospecção subsuperficial, com trado manual, foi em um percurso de 11 transects, sentido leste-oeste
contemplando 27 sondagens em locais mais planos. Cortes de barrancos foram inspecionados, assim
como os locais com maior presença de conchas de berbigão (Anomalocardia brasiliana), depositadas
por moradores para melhoria dos acessos. Ainda na AID, foi percorrida a faixa de praia para
verificação dos blocos de rocha, sem que se tenha registrado evidência de oficina lítica.
Considerando as vistorias efetuadas e que nenhuma sondagem revelou vestígio cultural que
caracterizasse sítio arqueológico o diagnóstico arqueológico apresentado no EIA/RIMA concluiu que:
Na Área de Influência Indireta, não diretamente afetada pelo empreendimento, a prospecção
superficial e informações orais apontaram a existência de sítios arqueológicos do período
colonial, sem risco de serem impactados pelo empreendimento que gerou este diagnóstico.
Com base no exposto, Recomendou-se a LIBERAÇÃO DA ÁREA, sem necessidade de
Monitoramento Arqueológico.

Mesmo com a indicação da não necessidade de monitoramento arqueológico o empreendedor em
conjunto com o IPHAN realizaram diversas reuniões para delinear Protocolo de Intenções no sentido
de mitigar e compensar os impactos do empreendimento sobre a paisagem.
Destaca-se a homologação do Protocolo de Intenções esta na dependência da efetivação de reunião
conjunta entre o empreendedor, o IPHAN e o MPF e deve resultar em um Termo de Ajuste de
Conduta- TAC conforme procedimento já efetuado e apresentado no Programa de Compensação da
Atividade Pesqueira e da Maricultura.
Neste contesto, segue o Protocolo de Intenções delineado entre IPHAN e TGSC Terminal de Granéis
Santa Catarina em 22/04/2010.
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Caderno 3.26 –
EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL
Programa de Educação Patrimonial para a
Comunidade de Trabalhadores
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Conforme Parecer Técnico nº 4803/2013 - COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA a avaliação do
Programa de Educação Patrimonial para a Comunidade de Trabalhadores é de competência do
IPHAN. Assim a avaliação do respectivo programa será sobrestada.
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1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA A COMUNIDADE DE
TRABALHADORES

O Programa de Educação Patrimonial para as Obras do Terminal de Granéis de Santa Catarina SA
– TGSC, em São Francisco do Sul visa atender a uma das solicitações da Licença Ambiental Prévia
nº 364/2010, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, em 03 de agosto de 2010.
O empreendimento supracitado situar-se-á as margens da baía da Babitonga, em São Francisco do Sul.
Dado a grande presença de sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos, nesta região, este trabalho
oportunizará uma ampliação das discussões sobre o entendimento do patrimônio cultural de um povo e
a importância de sua preservação.
Conforme orientações expressas na Licença Prévia, o público alvo deste trabalho será a comunidade
de trabalhadores envolvidos nas obras de construção do terminal, cujo universo será de até 700
indivíduos nos meses de pico da construção.
A metodologia empregada no desenvolvimento deste Programa de Educação Patrimonial contempla as
orientações da museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta que busca a observação, registro,
exploração e apropriação do tema a ser trabalhado.
O período de aplicação das atividades deste Programa corresponderá ao período de trabalho de
construção do Terminal procurando aproveitar situações de aprendizado que o contato com o
patrimônio da cidade permitirá.

1.1. JUSTIFICATIVA

O município de São Francisco do Sul localiza-se na região nordeste do Estado de Santa Catarina,
litoral norte do estado, na região sul do Brasil. Inserem-se na Microrregião Homogênea “292 –
Colonial de Joinville” do IBGE E INTEGRAM A Associação de Municípios do Nordeste de Santa
Catarina – AMUNESC e a Região Metropolitana Norte-Nordeste de Santa Catarina.
Banhado em sua parte continental e insular, a oeste pelas águas da baía da Babitonga e a leste pelo
oceano, a ilha de São Francisco é parte de um ecossistema rico em recursos vegetais e animais,
favorecendo o assentamento de grupos humanos desde há, pelo menos quatro mil anos.
De acordo com a última compilação de dados sobre a ocorrência de sítios arqueológicos nas
imediações da baia da Babitonga, publicada por MASJ (2004), há um conjunto de cento e cinquenta e
sete sítios, em sua maioria sambaquis.
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Por volta de aproximadamente 800 anos AP há vestígios materiais de uma segunda população,
caracterizada pela economia de subsistência baseada na pesca como a anterior, e pela produção de
vasilhames cerâmicos, identificadas pela arqueologia como Tradição Itararé. Embora nos últimos anos
tenham ocorrido diversos levantamentos arqueológicos sistemáticos na região, apenas três sítios
apresentam cerâmica desta Tradição, ambos em camadas superiores de sambaquis (Forte Marechal
Luz, Enseada I, Bupeva II) (BANDEIRA, 2004).
As informações historiográficas e etnográficas indicam a presença de população nativa quando da
chegada dos europeus à região. A literatura disponível costuma associar essa população aos “carijós”
e/ou Guaranis. Entretanto, não há, até o momento, elementos culturais que identifique qual o grupo
étnico contatado pelos europeus. Bandeira (2004), em sua tese de doutoramento, analisa os sítios
arqueológicos remanescentes de grupos ceramistas na região e encontra ocupação de Tradição Guarani
apenas na bacia do rio Itapocu (Sítio Cerâmico Poço Grande).
Quanto ao período colonial, é possível identificarmos a importância e interesse que a baía da
Babitonga desempenhou junto ao colonizador europeu devido suas características e qualidades
naturais que serviram de abrigo e ponto de abastecimento a embarcações de diversas nacionalidades
provenientes da Europa.
A historiografia oficial remete a 1658 o inicio da ocupação da baia da Babitonga, com a chegada do
bandeirante Manoel Lourenço de Andrade. Disposto a colonizar as novas terras, distribuiu sesmarias,
de aproximadamente duas léguas, a quem tivesse interesse em promover sua ocupação, ficando, para
si, as terras que se estendiam da vila até Laranjeiras (Santos,2004). Também foram concedidas
sesmarias em Iperoba, Península do Saí, Rio parati, Ilha do Mel, Rio Pinheiros (Pereira, 1984:46;
Gualberto, 1902:69). Em 1660, São Francisco do Sul tornou-se vila da então Capitania de Santo
Amaro e Terras de Sant´Ana.
Num primeiro momento, este colonizador tentou importar o modelo econômico presente no sudeste e
nordeste do Brasil, de grande propriedade baseada na mão de obra escrava. Porém, o isolamento da
região, os constantes conflitos com indígenas e abandono de terras, bem como o pouco valor
comercial conquistado com as culturas aqui produzidas, levaram esta estrutura econômica ao
insucesso. Assim, a população franciasquence adequou sua economia ao comercio local e a
subsistência com a presença constante de atividades pesqueiras e produção de farinha, o que não
eliminou totalmente as características do modelo anterior, como a existência de escravos.
Em fins do século XIX o fomento das atividades portuárias permitiu que São Francisco do Sul
atingisse prosperidade econômica.
Além dos livros e demais documentos disponíveis para a pesquisa histórica, São Francisco do Sul,
retrata parte de sua história através dos casarões que atualmente compõe o Centro Histórico da cidade.
São cerca de 400 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
Iphan e que representam um patrimônio arquitetônico e urbanístico. A cidade conta ainda, no seu o
patrimônio cultural, com o artesanato local que desenvolve redes, tarrafas, bordados, artefatos de
bambu, canoas, entre outras heranças deixadas pelos antepassados.
Segundo o IPHAN, patrimônio cultural é “a soma dos bens culturais de um povo, que são portadores
de valores que podem ser legados a gerações futuras. É o que lhe confere identidade e orientação,
pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade (...)”. (Disponibilizado em:
http://www.iepha.mg.gov.br/sobre-cultura-e-patrimonio-cultural, acessado em 13/01/2012).
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Trabalhar com o patrimônio cultural de um povo é a oportunidade de trabalhar com fontes primárias
de conhecimento. Quando a Educação Patrimonial se apropria destas fontes para interagir com a
população o reconhecimento como comunidade tende a ser fortalecida e valorizada. Como
consequência desta valorização têm-se o respeito a sua história e as histórias dos outros, entendendo a
importância da diversidade tão solicitada no mundo atual.
Pertencer a um povo, a uma cultura, a um local é uma necessidade humana. A noção de
pertencimento, a criação de vínculos, identidades, a evocação da memória, de lembranças implica num
comprometimento do cidadão na preservação dos ícones que compõe seu passado, bem como, em
ações que permitam o desenvolvimento adequado do seu meio. Num mundo rápido e dinâmico que se
tem atualmente, onde tudo se torna obsoleto em questão de meses, preocupa-se em preservar o
patrimônio cultural, as heranças deixadas pelos antepassados e resistentes aos tempos, é a garantia de
reconhecermos nossas origens, de nos reconhecermos como um grupo.
Considerando a história de São Francisco do Sul e a importância de disponibilizar esta história de
forma adequada a seu povo, através da metodologia da Educação Patrimonial, o presente programa
pretende sensibilizar a população no reconhecimento de seu patrimônio cultural e na sua preservação.

1.2. OBJETIVOS

Este programa tem como objetivo fomentar um processo ativo de conhecimento e valorização do
patrimônio cultural, em especial, de São Francisco do Sul.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Trabalhar conceitos relacionados ao Patrimônio Cultural;
Provocar situações de aprendizado sobre o processo cultural;
Instrumentalizar a comunidade de trabalhadores do empreendimento da TGSC para a
identificação e manutenção do patrimônio cultural.
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1.3. INDICADORES

Número de trabalhadores atendidos;
Número de oficinas realizadas;
Mudança de postura frente ao patrimônio cultural baseado em questionários de avaliação
aplicados durante o desenvolvimento do programa.

1.4. OBJETO

Universo de até 700 trabalhadores nos meses de pico da construção.

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO

A metodologia empregada no desenvolvimento do Programa de Educação Patrimonial para as Obras
do Terminal de Granéis de Santa Catarina SA – TGSC contempla as orientações da museóloga Maria
de Lourdes Parreiras Horta que busca a observação, registro, exploração e apropriação do tema a ser
trabalhado.
Conforme especificado na Licença Prévia 364/2010 do IBAMA, o público alvo deste programa é a
comunidade de trabalhadores do empreendimento que significará um universo de 700 indivíduos,
entre operários e técnicos, os quais serão contratados de acordo com a evolução da obra.
Como a preferência do empreendedor será por absorver mão de obra local e o empreendimento estar
localizado em São Francisco do Sul, os trabalhos enfocarão o patrimônio cultural desta cidade.
As atividades deste Programa consistirão em pelo menos sete oficinas a serem realizadas com a equipe
técnica responsável pelo empreendimento e operários da construção, sendo que, seis oficinas serão de
formação e uma de avaliação.
As seis oficinas iniciais serão realizadas à medida que novos trabalhadores forem incorporados à obra,
desta forma, todos os operários serão contemplados com as discussões acerca do patrimônio. A partir
do décimo terceiro mês do início do empreendimento está previsto um decréscimo progressivo de
trabalhadores, devido à finalização de etapas da obra. Neste mês deverá ser realizada uma oficina de
avaliação e fechamento das atividades de Educação Patrimonial que contará com aproximadamente
500 trabalhadores.
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Para maior aproveitamento destas oficinas, será feito um levantamento prévio da faixa etária e
procedência dos trabalhadores deste empreendimento.
As oficinas iniciais serão realizadas com recursos de imagens e sons referentes ao patrimônio cultural
de diversos povos e gerações a fim de provocar a noção de pertencimento e a sensibilidade para o
tema. A partir da observação destes materiais e da manifestação e contribuição do público, as
discussões serão direcionadas para o patrimônio cultural de São Francisco do Sul. Apresentado a
diversidade do patrimônio desta cidade, serão explorados os conceitos acerca do patrimônio. Por fim,
será contemplada a importância da preservação do patrimônio de uma cidade reforçando o significado
destes elementos para a construção da identidade de um povo. Durante a realização das oficinas, os
trabalhadores responderão a um sucinto questionário com questões objetivas sobre seu conhecimento e
entendimento referente ao patrimônio cultural.
Como material de apoio será fornecido um boletim informativo aos participantes contendo
informações sobre o patrimônio cultural e a legislação que o protege.
A reunião final objetivará avaliar o impacto das discussões realizadas nas oficinas iniciais seja no
desenvolvimento dos trabalhos no canteiro de obras, seja no relacionamento diário e extra ofício dos
trabalhadores com uma cidade histórica.
Nesta etapa do programa de Educação Patrimonial é importante a manifestação dos trabalhadores.
Com um público de aproximadamente 500 pessoas, estes deverão ser divididos em grupos de até 25
integrantes, perfazendo um total de 20 grupos de trabalho. Cada grupo, identificados por um número
de 1 a 20, receberá uma questão tarefa acerca dos temas relacionados ao patrimônio cultural. A
questão deverá ser respondida pelo grupo em forma de painéis. Dez grupos serão sorteados para,
sucintamente, socializar com os demais grupos suas respostas. Nesta etapa será apresentada aos
trabalhadores a tabulação da pesquisa sobre seu conhecimento e importância do patrimônio cultural
realizada nas oficinas iniciais. Ao final das apresentações e da discussão da pesquisa será feita a
avaliação coletiva dos resultados e mudanças de comportamento acerca do patrimônio cultural.

1.6. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Gestão Ambiental;
Programa de Auditoria Ambiental;
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;
Programa de Comunicação Social.
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1.7. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Constituição Federal - Art. 216 Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro
Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos
antigos quilombos.

1.8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação deste Programa de Educação Patrimonial será feito durante as oficinas, onde o público
terá a oportunidade de manifestar-se com questionamentos e contribuições referentes ao patrimônio
cultural. Durante a execução do empreendimento, caso seja necessário, novos encontros podem ser
propostos para dirimir dúvidas e garantir a preservação dos bens culturais.
Na oficina final, os trabalhadores poderão interagir com a produção de trabalhos que expressarão seus
entendimentos acerca do tema proposto. O público será dividido em equipes de até 25 integrantes, os
quais receberão uma tarefa que deverá ser respondida em forma de painel.
O resultado das discussões dos grupos sorteados será apresentado para o grande grupo, oportunizando
o debate final sobre o tema. Estes painéis serão parte integrante do relatório final.
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1.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Antes do inicio da execução da obra deverá ser executada Oficina com a equipe técnica responsável
pelo empreendimento. Na sequencia deverá ser executada 5 oficinas (01 por mês) para a comunidade
de trabalhadores que será gradualmente incorporada a obra. No décimo quarto mês deverão realizada
Oficina de Avaliação dos Trabalhos e no décimo oitavo mês da obra deverá ser entregue Relatório
Final do Programa.
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4. ANEXOS
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4.1. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS
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5. VIA DIGITAL DO PBA
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