
KEPPEL SINGMARINE BRASIL LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

KEPPEL SINGMARINE BRASIL LTDA., 

NAVEGANTES, SC. 
 

Revisão 01 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agosto de 2012 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - ii - 

SUMÁRIO 

 

1. DADOS DO EMPREENDEDOR ............................................................. 1-20 

2. DADOS DA EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL ............................ 2-22 

2.1. Equipe Técnica .......................................................................... 2-23 

3. APRESENTAÇÃO .............................................................................. 3-25 

4. JUSTIFICATIVA LEGAL PARA O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ... 4-29 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .......................................... 5-31 

5.1. Localização do Empreendimento ................................................. 5-31 

5.2. O Grupo Keppel ........................................................................ 5-38 

5.3. Descrição Geral das Etapas Produtivas do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil  .............................................................................................. 5-74 

5.4. Descrição Geral das Obras de Ampliação/Modernização do 

Empreendimento ................................................................................ 5-83 

5.5. Recursos Humanos .................................................................... 5-86 

5.6. Investimentos do Empreendimento ............................................. 5-86 

5.7. Período Estimado para Implantação do Empreendimento ................ 5-86 

5.8. Demanda de Insumos e Materiais em Geral .................................. 5-87 

5.9. Estimativa de Resíduos a Serem Gerados ..................................... 5-87 

6. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - ÁREA DE INFLUÊNCIA ................ 6-89 

7. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIÁRIAS DA REGIÃO .................... 7-92 

7.1. Transporte Coletivo do Entorno ................................................... 7-92 

7.2. Caracterização do Fluxo de Veículos na Área de Influência do 

Empreendimento ................................................................................ 7-96 

8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO .... 8-114 

8.1. Caracterização da Paisagem Urbana da Área de Influência ........... 8-114 

8.2. Equipamentos Urbanos na Área de Estudo .................................. 8-126 

8.3. Análise da Legislação Incidente ................................................. 8-130 

8.4. Plano de Diretor de Navegantes ................................................ 8-138 

8.5. Caracterização dos Níveis de Pressão Sonora na Área do Entorno do 

Estaleiro Keppel ............................................................................... 8-145 

8.6. Caracterização da Qualidade do Ar na Área de Influência do 

Empreendimento .............................................................................. 8-179 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - iii - 

8.7. Percepção da Comunidade afetada sobre os Serviços Públicos Urbanos 

de Volta Grande e Machados, Navegantes (SC) .................................... 8-195 

8.8. Análise da Expansão Urbana do Município de Navegantes ............. 8-211 

9. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .......................................... 9-253 

9.1. Metodologia da Avaliação de Impactos Ambientais ...................... 9-253 

9.2. Cenário das Obras para Ampliação e Modernização do Estaleiro .... 9-257 

9.3. Cenário de Operação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil .......... 9-267 

9.4. Cenário da Não Realização da Ampliação/Modernização do Estaleiro ....... 

  ............................................................................................ 9-274 

10. MEDIDAS MITIGADORAS E PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS ........ 10-277 

10.1. Medidas Mitigadoras ............................................................ 10-277 

10.2. Planos e Programas Ambientais ............................................ 10-280 

10.3. Programa Ambiental de Construção – PAC .............................. 10-280 

10.4. Programa de Comunicação Social .......................................... 10-282 

10.5. Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora ...... 10-282 

10.6. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar ..................... 10-283 

10.7. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e de Resíduos da 

Construção Civil - PGRCC ................................................................. 10-284 

10.8. Programa de Monitoramento dos Efluentes Sanitários .............. 10-285 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................. 11-287 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................... 12-290 

13. ANEXOS ...................................................................................... 13-293 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - iv - 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Localização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil Ltda., Navegantes, 

SC. ...................................................................................................... 5-32 

Figura 2. Localização dos principais acessos rodoviários ao estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil, Navegantes, SC. ......................................................... 5-34 

Figura 3. Acessos hidroviário e aéreo à Keppel Singmarine Brasil, Navegantes, 

SC. ...................................................................................................... 5-37 

Figura 4. Estrutura do Grupo Keppel, em nível mundial. ............................. 5-39 

Figura 5. Exemplos de embarcações produzidas no Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil. A - Navio de apoio à plataformas; B - Navio rebocador de suprimentos, 

apoio e manuseio de âncoras. ................................................................. 5-40 

Figura 6. Embarcação de apoio offshore com 76 metros de comprimento e 17 

metros de boca. .................................................................................... 5-42 

Figura 7. Layout em 3D das instalações do Estaleiro, após as obras de ampliação 

e modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil (Fases I e II). ........... 5-44 

Figura 8. Layout em planta baixa das instalações do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil, contemplando as unidades já instaladas (em verde), as unidades em fase 

de modernização e/ou instalação (em azul) e a unidades que se pretende instalar 

durante a Fase II (em vermelho). ............................................................ 5-45 

Figura 9. Vista do portão de acesso principal e guarita do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil. ................................................................................. 5-46 

Figura 10. Vista do portão de acesso secundário e guarita do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil. ................................................................................. 5-47 

Figura 11. Edificação onde estão dispostos o refeitório (piso superior), cozinha e 

vestiários (piso inferior). ........................................................................ 5-48 

Figura 12. Sanitários e lavatórios instalados anexo à edificação dos vestiários, 

refeitório e da cozinha. .......................................................................... 5-48 

Figura 13. Estacionamento externo situado junto ao portão de acesso principal 

com vagas para bicicletas e motocicletas. ................................................. 5-49 

Figura 14. Estacionamento com vagas para automóveis de colaboradores e 

visitantes, localizado externamente ao empreendimento, instalado em área 

locada. ................................................................................................. 5-49 

Figura 15. Prédio administrativo. ............................................................. 5-50 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - v - 

Figura 16. Área interna do prédio administrativo. ...................................... 5-51 

Figura 17. Edificação com salas do setor administrativo e ambulatório. ........ 5-51 

Figura 18. Edificação com salas de reuniões. ............................................ 5-52 

Figura 19. Centro de treinamento e qualificação de colaboradores. .............. 5-53 

Figura 20. Vista interna do centro de treinamento e de capacitação profissional.

 ........................................................................................................... 5-53 

Figura 21. Mecânica e ferramentaria. ....................................................... 5-54 

Figura 22. Vista externa do galpão industrial onde são construídos os cascos das 

embarcações. ....................................................................................... 5-54 

Figura 23. Máquina de corte à plasma CNC instalada no galpão industrial 

principal. .............................................................................................. 5-55 

Figura 24. Montagem de bloco com a união das peças em solda. ................. 5-55 

Figura 25. Vista externa do galpão industrial secundário. ........................... 5-56 

Figura 26. Prensa hidráulica computadorizada instalada no galpão industrial 

secundária............................................................................................ 5-56 

Figura 27. Galpão móvel que é utilizado no pátio aberto entre a carreira principal 

e o galpão industrial. ............................................................................. 5-57 

Figura 28. Depósito com área de 273,62 m2. ............................................ 5-57 

Figura 29. Depósito com área de 187,55 m2. ............................................ 5-58 

Figura 30. Subestação de energia elétrica. ............................................... 5-58 

Figura 31. Central de gases. ................................................................... 5-59 

Figura 32. Telhado e Fundação Danificados do Antigo Galpão...................... 5-60 

Figura 33. Ilustração Esquemática do Galpão após a readequação. .............. 5-60 

Figura 34. Vista da carreira principal sendo totalmente reformada, 

readequada/modernizada e ampliada. ...................................................... 5-61 

Figura 35. Obras de instalação do novo cais de atracação. .......................... 5-62 

Figura 36. Obras de instalação da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE em 

maio de 2012 no Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ................................. 5-63 

Figura 37. Exemplo de galpão de montagem de outra unidade produtiva da 

Keppel. ................................................................................................ 5-66 

Figura 38. Exemplo de galpão de componentes elétricos de outra unidade 

produtiva da Keppel............................................................................... 5-68 

Figura 39. Exemplo de câmara de pintura de outra unidade produtiva da Keppel.

 ........................................................................................................... 5-70 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - vi - 

Figura 40. Exemplo de uma estrutura de dique seco instalado em outra unidade 

produtiva da Keppel............................................................................... 5-72 

Figura 41. Exemplo de cais instalado em outra unidade produtiva da Keppel. 5-73 

Figura 42. Organograma esquemático das etapas do processo produtivo do 

Estaleiro Keppel. ................................................................................... 5-74 

Figura 43. Exemplo de um projeto em 3D de uma embarcação a ser fabricada. ... 

 ........................................................................................................... 5-75 

Figura 44. Área de estocagem das chapas e perfis de aço........................... 5-76 

Figura 45. Chapas de aço na máquina de corte CNC à plasma e após serem 

cortadas. .............................................................................................. 5-77 

Figura 46. Submontagem e Fabricação de Peças. ...................................... 5-78 

Figura 47. Montagem e Armamento dos Blocos. ........................................ 5-79 

Figura 48. Exemplo de equipamentos instalados na embarcação em fase de 

acabamento.......................................................................................... 5-80 

Figura 49. Exemplo de montagem dos grandes blocos na área da carreira do 

estaleiro. .............................................................................................. 5-81 

Figura 50. Lançamento, testes finais e expedição da embarcação. ............... 5-82 

Figura 51. Localização da área que deverá ter a vegetação suprimida. ......... 5-84 

Figura 52. Delimitação da Área de Estudo do Empreendimento. .................. 6-90 

Figura 53. Estação rodoviária de Navegantes, SC. ..................................... 7-93 

Figura 54. Pontos de ônibus inseridos na área de influência do empreendimeno.

 ........................................................................................................... 7-94 

Figura 55. Localização das Paradas de Ônibus na Área de Influência do 

Empreendimento. .................................................................................. 7-95 

Figura 56. Localização dos Pontos de Contagem de Veículos na Área de Influência 

do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, Navegantes, SC. ............................. 7-98 

Figura 57. Variação horária do volume de tráfego na BR-470, nos dois sentidos, 

Navegantes, SC. ................................................................................. 7-101 

Figura 58. Composição do tráfego, no sentido Oeste-Leste (BR-101 - 

Navegantes), da BR-470. ..................................................................... 7-102 

Figura 59. Composição do tráfego, no sentido Leste-Oeste (Navegantes - BR-

101), da BR-470. ................................................................................ 7-102 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - vii - 

Figura 60. Variação horária do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 

Muller, em frente ao Estaleiro Keppel, nos sentidos Oeste-Leste e Leste-Oeste, 

Navegantes, SC. ................................................................................. 7-106 

Figura 61. Variação horária do volume de tráfego nos sentidos de entrada e saída 

do Estaleiro Keppel, Navegantes, SC. ..................................................... 7-106 

Figura 62. Composição do tráfego total na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, em 

frente ao Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. .......................................... 7-107 

Figura 63. Composição do tráfego, na entrada e saída do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil. ............................................................................... 7-108 

Figura 64. Variação horária do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 

Muller, obtidas no ponto de observação , a 800 metros à oeste da Keppel, nos 

dois sentidos, Navegantes, SC. ............................................................. 7-110 

Figura 65. Composição do tráfego, no sentido Oeste-Leste (BR-101 - 

Navegantes), da BR-470. ..................................................................... 7-111 

Figura 66. Composição do tráfego, no sentido Leste-Oeste (Navegantes - BR-

101), da BR-470. ................................................................................ 7-111 

Figura 67. Banco de macrófitas aquáticas encontrado no terreno. ............. 8-117 

Figura 68. Annona glabra, espécie típica de ambientes aquáticos com influência 

marinha. ............................................................................................ 8-118 

Figura 69. Maricá (Mimosa bimucronata) fixo à barranca do rio Itajaí-açu. . 8-118 

Figura 70. Alguns indivíduos de Eucalyptus sp. na borda do fragmento florestal.

 ......................................................................................................... 8-119 

Figura 71. Aspecto da copa de Ficus organensis coberta de epífitas. .......... 8-121 

Figura 72. Características paisagísticas da área de influência do Estaleiro Keppel, 

Bairro Volta Grande, Navegantes, SC. .................................................... 8-122 

Figura 73. Porcentagem de espécies encontradas por família da avifauna dos 

estuários rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim entre os anos 2004 a 2007 (Fonte: 

ACQUAPLAN, 2009). ............................................................................ 8-126 

Figura 74. Escola de Educação Básica “Adelaide Konder”, bairro Machados 

(Navegantes, SC). ............................................................................... 8-127 

Figura 75. CMEI Pedacinho do Céu (A) e CMEI Profª Elvira Piere da Silva (B). ...... 

 ......................................................................................................... 8-128 

Figura 76. Policlínica do Bairro de Machados, Navegantes (SC). ................ 8-129 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - viii - 

Figura 77. Zoneamento urbano estabelecido para a área do empreendimento e o 

seu entorno (MUIS-1 e MUQ-4). ............................................................ 8-144 

Figura 78. Exemplos de níveis de pressão sonora e seus danos causados a saúde 

humana (Modificado de SOUZA, 1998). .................................................. 8-146 

Figura 79. Localização dos pontos amostrais dos níveis de pressão sonora da 

área de influência do empreendimento. .................................................. 8-149 

Figura 80. Medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) e calibrador de 

nível sonoro marca Instrutherm, modelo CAL – 3000 ............................... 8-150 

Figura 81. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #01. ..................................................................................... 8-152 

Figura 82. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #01, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-152 

Figura 83. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #02. ..................................................................................... 8-153 

Figura 84. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #02, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-154 

Figura 85. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #03. ..................................................................................... 8-155 

Figura 86. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #03, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-155 

Figura 87. Representação percentual das classes dos Li's mensurados no ponto 

amostral #04. ..................................................................................... 8-156 

Figura 88. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #04, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-157 

Figura 89. Representação percentual das classes dos Li's mensurados no ponto 

amostral #05. ..................................................................................... 8-158 

Figura 90. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #05, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-158 

Figura 91. Representação percentual das classes dos Li's mensurados no ponto 

amostral #06. ..................................................................................... 8-159 

Figura 92. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #06, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-160 

Figura 93. Representação percentual das classes dos Li's mensurados no ponto 

amostral #07. ..................................................................................... 8-161 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - ix - 

Figura 94. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #07, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-161 

Figura 95. Representação percentual das classes dos Li's mensurados no ponto 

amostral #08. ..................................................................................... 8-162 

Figura 96. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #08, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-163 

Figura 97. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #01. ..................................................................................... 8-164 

Figura 98. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #01, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-164 

Figura 99. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #02. ..................................................................................... 8-165 

Figura 100. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #02, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-166 

Figura 101. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #03. ..................................................................................... 8-167 

Figura 102. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #03, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-167 

Figura 103. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #04. ..................................................................................... 8-168 

Figura 104. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #04, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-169 

Figura 105. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #05. ..................................................................................... 8-170 

Figura 106. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #05, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-170 

Figura 107. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #06. ..................................................................................... 8-171 

Figura 108. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #06, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-172 

Figura 109. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #07. ..................................................................................... 8-173 

Figura 110. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #07, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-173 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - x - 

Figura 111. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados no ponto 

amostral #08. ..................................................................................... 8-174 

Figura 112. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto amostral #08, 

com detalhe para os níveis de pressão sonora equivalente. ...................... 8-175 

Figura 113. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora equivalente em 

relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 

predominantemente industrial, no período diurno. ................................... 8-177 

Figura 114. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora equivalente em 

relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 

predominantemente industrial, no período noturno. ................................. 8-178 

Figura 115. Gráfico comparativo dos Níveis de Pressão Sonora Equivalente (Leq) 

nos períodos diurno e noturno. ............................................................. 8-178 

Figura 116. Localização dos pontos amostrais para a caracterização da qualidade 

do ar. ................................................................................................ 8-186 

Figura 117. Concentração de SO2 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área do 

Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ........................................................ 8-189 

Figura 118. Concentração de NO2 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 

influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ............................ 8-190 

Figura 119. Concentração de O3 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 

influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ............................ 8-191 

Figura 120. Concentração de CO (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 

influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ............................ 8-192 

Figura 121. Concentração de Partículas Inaláveis (MP10) (µg/m³) nos três pontos 

amostrais na área de influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ...... 

 ......................................................................................................... 8-193 

Figura 122. Localização da área de estudo da percepção da população dos 

bairros Volta Grande e Machados, Navegantes (SC). ................................ 8-197 

Figura 123. Faixa etária da população entrevistada em percentual. ........... 8-198 

Figura 124. Tempo de residência dos entrevistados em percentual. ........... 8-199 

Figura 125. Cidade de origem dos habitantes que não são navegantinos. ... 8-199 

Figura 126. Período de migração para o Município de Navegantes (SC). ..... 8-200 

Figura 127. Principais motivos para residir em Navegantes (SC). .............. 8-200 

Figura 128. Grau de escolaridade da população entrevistada. ................... 8-201 

Figura 129. Principais deficiências em relação à saúde pública. ................. 8-203 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xi - 

Figura 130. Principais deficiências na área da educação. .......................... 8-204 

Figura 131. Principais deficiências no transporte público. .......................... 8-205 

Figura 132. Principais tipos de transporte ofertados na região de estudo. ... 8-205 

Figura 133. Principais deficiências do sistema viário na região de estudo. ... 8-206 

Figura 134. Principais fatores responsáveis pela melhoria observada na 

mobilidade urbana. .............................................................................. 8-207 

Figura 135. Principais motivos para a redução da eficiência da mobilidade 

urbana. .............................................................................................. 8-207 

Figura 136. Existência de áreas públicas de lazer. ................................... 8-208 

Figura 137. Opções de lazer sugeridas pela população entrevistada. .......... 8-209 

Figura 138. Características positivas do local que reside. .......................... 8-210 

Figura 139. Evolução do ecossistema do Saco da Fazendo, Município de Itajaí 

(SC) (Fonte: Modificado de ARAÚJO et al, 2009). .................................... 8-215 

Figura 140. Transporte de pessoas e veículos por meio do Ferry Boat, 

Navegantes (SC). ................................................................................ 8-217 

Figura 141. Vista parcial da ocupação residencial do bairro São Paulo, 

Navegantes (SC). ................................................................................ 8-218 

Figura 142. Principais empreendimentos de grande porte atualmente instalados 

em Navegantes (SC)............................................................................ 8-220 

Figura 143. População residente no Município de Navegantes (SC) entre 1970 e 

2010. Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (2012). .. 8-221 

Figura 144. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2000. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-223 

Figura 145. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2002. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-225 

Figura 146. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2004. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-226 

Figura 147. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2005. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-227 

Figura 148. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2007. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-229 

Figura 149. Rua Santos Drumont, área central de Navegantes (SC). .......... 8-230 

Figura 150. Rua João Sacavem, área central de Navegantes (SC). ............. 8-231 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xii - 

Figura 151. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2009. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-232 

Figura 152. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 

2010. Fonte: Oliveira (2011). ............................................................... 8-234 

Figura 153. Uso do solo nos bairros Volta Grande e Machados, Navegantes (SC).

 ......................................................................................................... 8-236 

Figura 154. Estabelecimentos comerciais instalados no bairro Volta Grande, 

Navegantes (SC). ................................................................................ 8-237 

Figura 155. Atividades industriais instaladas nas margens do rio Itajaí-Açu do 

bairro Volta Grande, Navegantes (SC). .................................................. 8-238 

Figura 156. Vista parcial das áreas ocupadas pela atividade agrícola, 

principalmente rizicultura e pastagem, no bairro Volta Grande, Navegantes (SC).

 ......................................................................................................... 8-239 

Figura 157. Principais atividades comerciais ao longo da BR-470, bairro Volta 

Grande em Navegantes (SC). ............................................................... 8-239 

Figura 158. Principais indústrias instaladas ao longo da BR-470, bairro Machados 

em Navegantes (SC)............................................................................ 8-240 

Figura 159. Principais estabelecimentos comerciais ao longo da rua Prefeito 

Manoel Evaldo Muller, bairro Machados em Navegantes (SC). ................... 8-241 

Figura 160. Incremento populacional entre 2000 e 2010 nos bairros do Município 

de Navegantes (SC). ........................................................................... 8-243 

Figura 161. Número de habitantes nos bairros de Navegantes (SC) em 2010. ...... 

 ......................................................................................................... 8-243 

Figura 162. População residente no Município de Navegantes, por setor censitário 

do IBGE, em 2000. .............................................................................. 8-244 

Figura 163. População residente no Município de Navegantes, por Setor 

Censitário do IBGE, em 2010. ............................................................... 8-245 

Figura 164. Crescimento da densidade demográfica referente ao período entre 

2000 e 2010 nos bairros do Município de Navegantes (SC). ...................... 8-246 

Figura 165. Densidade demográfica (hab./km2) nos bairros de Navegantes (SC).

 ......................................................................................................... 8-247 

Figura 166. Densidade demográfica no Município de Navegantes, por Setor 

Censitário do IBGE, em 2000. ............................................................... 8-248 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xiii - 

Figura 167. Densidade demográfica no Município de Navegantes, por Setor 

Censitário do IBGE, em 2010. ............................................................... 8-249 

Figura 168. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 

"Preparação do Terreno e Terraplenagem". ............................................. 9-259 

Figura 169. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 

“Obras Civis Terrestres”. ...................................................................... 9-262 

Figura 170. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 

"Oferta de Serviços de Construção Naval". ............................................. 9-268 

Figura 171. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 

"Processos Produtivos". ........................................................................ 9-270 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xiv - 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Relação das instalações do empreendimento e suas respectivas áreas, 

nas fases I e II. .................................................................................... 5-42 

Tabela 2. Consumo estimado de insumos e materiais em geral. .................. 5-87 

Tabela 3. Principais resíduos a serem gerados após a ampliação do Estaleiro 

Keppel Singmarine. ............................................................................... 5-87 

Tabela 4. Horários das linhas de ônibus que atendem os bairros Machados e  

Volta Grande, Navegantes (SC). .............................................................. 7-93 

Tabela 5. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste da 

BR-470. ............................................................................................... 7-99 

Tabela 6. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste da 

BR-470. ............................................................................................. 7-100 

Tabela 7. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste da 

rua Manoel Evaldo Muller, no ponto de observação localizado em frente ao 

Estaleiro Keppel. ................................................................................. 7-103 

Tabela 8. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste da 

rua Manoel Evaldo Muller, no ponto de observação situado em frente ao Estaleiro 

Keppel. .............................................................................................. 7-104 

Tabela 9. Resultados obtidos na contagem de veículos que entraram/pararam no 

Estaleiro Keppel. ................................................................................. 7-104 

Tabela 10. Resultados obtidos na contagem de veículos que saíram do Estaleiro 

Keppel. .............................................................................................. 7-105 

Tabela 11. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste 

da rua Manoel Evaldo Muller, a 800 metros à oeste da Keppel. ................. 7-109 

Tabela 12. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste 

da rua Manoel Evaldo Muller, , a 800 metros à oeste da Keppel. ............... 7-109 

Tabela 13. Lista de táxons da vegetação catalogada na área de influência do 

Estaleiro Keppel, no bairro Volta Grande, Navegantes (SC). ...................... 8-116 

Tabela 14. Lista de espécies da mastofauna que ocorrem na região do baixo 

estuário do rio Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). ............................. 8-122 

Tabela 15. Espécies de anfíbios encontradas na região do baixo estuário do rio 

Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN; 2009). .................................................. 8-122 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xv - 

Tabela 16. Espécies de répteis encontradas na região do baixo estuário do rio 

Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). .................................................. 8-123 

Tabela 17. Lista de espécies da avifauna que ocorrem no baixo estuário rio 

Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). .................................................. 8-123 

Tabela 18. Centros municipais de educação infantil dos bairros Machados e Volta 

Grande, Navegantes, SC. ..................................................................... 8-128 

Tabela 19. Localização dos pontos amostrais do diagnóstico dos níveis de ruído.

 ......................................................................................................... 8-148 

Tabela 20. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #01, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-151 

Tabela 21. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #02, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-153 

Tabela 22. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #03, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-154 

Tabela 23. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #04, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-156 

Tabela 24. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #05, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-157 

Tabela 25. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #06, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-159 

Tabela 26. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #07, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-160 

Tabela 27. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #08, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-162 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xvi - 

Tabela 28. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #01, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-163 

Tabela 29. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #02, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-165 

Tabela 30. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #03, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-166 

Tabela 31. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #04, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-168 

Tabela 32. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #05, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT,2000). ........................................................................... 8-169 

Tabela 33. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #06, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT, 2000). .......................................................................... 8-171 

Tabela 34. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #07, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT, 2000). .......................................................................... 8-172 

Tabela 35. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em dB[A], 

no ponto amostral #08, conforme expressão estabelecida no Anexo A da NBR 

10.151 (ABNT, 2000). .......................................................................... 8-174 

Tabela 36. Níveis de pressão sonora equivalente obtidos na área de entorno do 

futuro empreendimento no período diurno e noturno, e NCA para a classificação 

em área predominantemente industrial (em vermelho os níveis que estiveram 

acima do estipulado). .......................................................................... 8-176 

Tabela 37. Localização dos pontos amostrais em Coordenadas Geográficas, 

Datum WGS-84. .................................................................................. 8-185 

Tabela 38. Condições meteorológicas da área amostrada para a análise da 

qualidade do ar na área do empreendimento em agosto de 2011. ............. 8-187 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xvii - 

Tabela 39. Valores dos parâmetros analisados em agosto de 2011 para avaliar a 

qualidade do ar na área de influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil. ................................................................................................ 8-188 

Tabela 40. Nível de qualidade do ar em função dos valores dos parâmetros 

regulamentares (Resolução CONAMA N° 03/1990). Fonte: CETESB. .......... 8-188 

Tabela 41. Qualidade do ar em função da concentração de Dióxido de Enxofre..... 

 ......................................................................................................... 8-189 

Tabela 42. Qualidade do ar em função da concentração de Dióxido de Nitrogênio.

 ......................................................................................................... 8-190 

Tabela 43. Qualidade do ar em função da concentração de Ozônio. ........... 8-191 

Tabela 44. Qualidade do ar em função da concentração de Monóxido de Carbono.

 ......................................................................................................... 8-192 

Tabela 45. Qualidade do ar em função da concentração Partículas Inaláveis 

(MP10). ............................................................................................... 8-193 

Tabela 46. Ocupação profissional dos entrevistados. ................................ 8-201 

Tabela 47. Grau de satisfação em relação aos serviços públicos de Volta Grande 

e Machados. ....................................................................................... 8-202 

Tabela 48. Medidas sugeridas pelos entrevistados que visam a melhoria da 

mobilidade urbana. .............................................................................. 8-208 

Tabela 49. População residente em Navegantes no período de 1970 a 2010. ....... 

 ......................................................................................................... 8-221 

Tabela 50. População residente e densidade demográfica (hab./km2) do Município 

de Navegantes, por bairros, entre 2000 a 2010. ...................................... 8-242 

Tabela 51. Atributos de magnitude de um dado impacto ambiental. ........... 9-256 

Tabela 52. Atribuição dos valores de magnitude de um dado impacto ambiental .. 

 ......................................................................................................... 9-257 

Tabela 53. Descrição dos impactos ambientais - Preparação do Terreno e 

Terraplanagem.................................................................................... 9-259 

Tabela 54. Descrição dos Impactos Ambientais – Obras Civis. ................... 9-262 

Tabela 55. Matriz da Avaliação dos Impactos Ambientais do Cenário das Obras de 

Ampliação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. .................................... 9-266 

Tabela 56. Descrição dos Impactos Ambientais - Oferta de Serviços de 

Construção Naval. ............................................................................... 9-268 

Tabela 57. Descrição dos impactos ambientais – Processos Operacionais. ... 9-270 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - xviii - 

Tabela 58. Matriz da Avaliação dos Impactos Ambientais da Atual Operação do 

Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. ........................................................ 9-273 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO EMPREENDEDOR 
Capítulo I 

 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Capítulo I – Dados do Empreendedor  - 1-20 - 

1. DADOS DO EMPREENDEDOR 

 

Razão Social: Keppel Singmarine Brasil Ltda. 

CNPJ: 12.464.792/0001-34 

Endereço para Correspondência: Rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, nº 3388, 

Volta Grande, Navegantes, SC. 

CEP: 88375-000 

Telefone: (47) 3342-6460 / FAX: (47) 3348-1701 

E-mail geral: singmarinebr@keppelsingmarinebr.com 

Contato: Tan Chong Kee - Gerente Geral 

E-mail: chongkee.tan@keppelsingmarine.com 

Contato: Rafael Susin Schelbauer 

E-mail: rafael.schelbauer@keppelsingmarine.br.com 
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2. DADOS DA EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL 

 

Razão Social: ACQUAPLAN Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. 

Nome Fantasia: ACQUAPLAN 

CNPJ: 06.326.419/0001-14 

Cadastro Técnico Federal – IBAMA: 658878 

Registro CREA-SC: 074560-2 

CRBio: 00473-01-03 

Marinha do Brasil – CHM: 217 

Endereço para Correspondência: Av. Rui Barbosa, 372, apto.03, Praia dos 

Amores, Balneário Camboriú – SC –  CEP: 88331-510 

Telefone: (47) 3366-1400 

Fax: (47) 3366-7901 

E-Mail: acquaplan@acquaplan.net 

Home page: www.acquaplan.net 

Responsável: Fernando Luiz Diehl 

 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 2-23 - 
Capítulo II – Dados da Empresa de Consultoria Ambiental 

2.1. Equipe Técnica 

 

Nome Cargo/Função CTF/IBAMA 
Registro 

Profissional 
Fernando Luiz Diehl, MSc. Coordenação Geral, 

Oceanógrafo 
198583 AOCEANO 

104 
Vinicius Dalla Rosa Coelho, 
BSc. 

Coordenação Técnica, 
Engenheiro Ambiental 

610896 
CREA-SC 
078574-9 

Emilio Marcelo Dolichney, BSc. Analista Ambiental, 
Oceanógrafo 204312 

AOCEANO 
1446 

Morgana Francini Ferreira, 
BSc. 

Engenheira Ambiental, 
Analista Ambiental 1509618 

CREA-SC 
079799-7 

Raquel Carvalho da Silva, MSc. 
Engenheira Ambiental, 

Analista Ambiental 999144 
CREA-SC 
071772-7 

Francelise Pantoja Diehl, MSc. Advogada 194575 
OAB-SC 

6641 

Gil Anderson Reiser, BSc. Oceanógrafo 778261 AOCEANO 
1228 

Cassiano Ricardo da Cruz, 
MSc. 

Oceanógrafo 4289584 
AOCEANO 

1380 

Isabel Cristina Pellens, MSc. Oceanógrafa 352318 
AOCEANO 

1375 

Martin Homechin Jr., BSc. Engenheiro Ambiental 1509626 
CREA-SC 
079803-6 

Josiane Rovedder, MSc. Bióloga 355459 CRBio 
45049-03/D 

Luciano Hermanns, MSc. Oceanógrafo 622577 
AOCEANO 

677 

Marina Garcia Pacheco, BSc. Oceanógrafa 5347429 
AOCEANO 

1358 
Thiago Piccolotto Magalhães Téc. Ambiental 5288217 - 
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3. APRESENTAÇÃO 

 
O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil Ltda., localizado à margem esquerda do rio 

Itajaí-Açu, Navegantes, Estado de Santa Catarina, é uma unidade industrial 

pertencente ao Grupo Keppel Offshore & Marine, que fornece soluções marítimas 

e offshore para clientes em todo o mundo. A Keppel Singmarine Brasil Ltda., 

uma subsidiária da Keppel Singmarine, é uma divisão especializada em 

construção de embarcações personalizadas, que inclui embarcações de 

abastecimento offshore, como Rebocadores, Transportadores de Suprimentos, 

Plataformas, entre outros.  

 
A história desta unidade industrial localizada no Município de Navegantes, 

começa bem antes do dia 28 de outubro de 1982, quando foi fundado o antigo 

Estaleiro Premolnavi S/A, adquirido pela então Transbunker Transportes 

Marítimos, em 2001. A área atualmente ocupada pela Keppel, segundo os 

moradores da região, já era palco de docagem e reparos de navios de pesca 

desde os anos 1960 e 1970. Uma indústria de pesca, aliás, operou no local, a 

empresa Moura Pescados, que também realizava, à época, pequenos reparos em 

embarcações de sua propriedade ou parceiros. A primeira carreira de reparo de 

embarcações existente no terreno já podia ser vista em fotos de meados dos 

anos 1970.  

 
Em 2004, por meio da fusão entre Premolnavi e Transbunker, nasceu o Estaleiro 

TWB, com estrutura para a construção de embarcações offshore de médio porte, 

tanto em alumínio quanto em aço naval, sendo à época representante dos 

projetos da australiana Sea Transport Solutions para a América Latina, desde a 

construção do Fast Ferry Ivete Sangalo, em 2008 – único do país 100% em 

alumínio naval e com tecnologia dual fuel (gás natural/óleo diesel).  

 
No ano de 2010, a Keppel Singmarine, grupo com sede em Cingapura, adquiriu o 

Estaleiro TWB, com o propósito de investir US$ 50 milhões para ampliar as 

operações do estaleiro no decorrer de 2011 e, também, em 2012. Com o aporte 

destes recursos na ampliação e modernização do estaleiro, prevê-se que a 

produção da empresa deve triplicar nos próximos dois anos, sendo que já a 

partir do final de 2011, com a finalização das primeiras obras de modernização 
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das atuais instalações operacionais, deverão ser fabricadas três embarcações por 

ano.  

 

A operação catarinense é o segundo negócio da Keppel no Brasil, tendo em vista 

que a empresa de Cingapura tem uma unidade em Angra dos Reis, no Rio de 

Janeiro, há 14 anos, que fabrica plataformas e embarcações de grande porte. 

Com os investimentos previstos, a unidade industrial de Navegantes vai passar a 

fabricar barcos de apoio offshore e outras embarcações em aço, como 

rebocadores. As embarcações com até 150 metros serão usados para transporte 

de suprimentos e outros equipamentos às plataformas de petróleo em operação 

no país. Com tais investimentos e melhorias, o Estaleiro Keppel Singmarine 

deverá se constituir em um dos principais estaleiros situados no complexo 

industrial naval da foz do rio Itajaí-Açu, sendo que com as novas obras de 

ampliação e modernização previstas, irão capacitar o Estaleiro para atender a 

uma nova demanda da construção naval do país.  

 

Atualmente, o Estaleiro, que vem operando ainda, em baixo ritmo, conta com 

um quadro de colaboradores diretos de 193 pessoas, destacando que as 

instalações atuais do empreendimento, atualmente em fase de reforma e 

modernização, e previstas para estarem concluídas até meados deste ano de 

2012, poderão atender a uma demanda de até 450 funcionários diretos e 500 

funcionários subcontratados, entre as áreas administrativas, de projetos e 

também, de produção.  

 

Focados nas políticas de incentivo do Governo Brasileiro à construção naval, 

torna-se necessário, além da adequação e modernização do Estaleiro, a sua 

ampliação, para fazer frente ao rápido avanço tecnológico do setor da construção 

naval nacional, especialmente aquele dedicado as operações de apoio offshore. 

Assim, os empreendedores responsáveis pelo Estaleiro definiram que as obras de 

sua ampliação deverão conceber uma estrutura operacional capaz de atender à 

expectativa nacional por um parque naval mais ágil e moderno.  

 

Cabe, entretanto, informar, para fins de instrumentalizar o procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental das obras de ampliação do Estaleiro, 
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que a Keppel Singmarine obteve a renovação da sua Licença Ambiental de 

Operação – LAO da Fundação de Meio Ambiente – FATMA de Santa Catarina no 

final do ano de 2010, sob o Nº 090/2010 (Anexo 1), e obteve a emissão da 

Licença Ambiental de Instalação – LAI Nº 476/2011 referente às obras de 

modernização e ampliação da carreira e do cais (Anexo 2), em 14 de março de 

2011. No âmbito municipal, em 04 de março de 2011, a Keppel obteve para as 

obras de ampliação do cais e carreira, totalizando 4.946,24 m2 de área a ser 

construída, o Alvará de Licença de Construção Nº 076/2011, sendo dispensado o 

Estudo de Impacto de Vizinhança conforme Parecer Jurídico Nº 119/2011.  

 

Ainda, como parte do programa de modernização, a Keppel Singmarine Brasil 

desenvolveu um plano para readequar/reformar o galpão de oficinas atualmente 

existente, de modo a melhorar o ambiente e a segurança da área de trabalho 

para os funcionários. Portanto, com o propósito de subsidiar os analistas 

ambientais responsáveis pelo processo de licenciamento junto à Prefeitura 

Municipal de Navegantes, foi apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança, a 

fim de se obter o Alvará de Licença de Construção para possibilitar a reforma 

deste galpão. Cabe ressaltar, que a reforma deste galpão foi autorizada pela 

Fundação do Meio Ambiente - FATMA através do Ofício DILIC/GELUR Nº 002722, 

em 05 de agosto de 2001, conforme Informação Técnica Nº 069, sendo este 

ofício parte integrante da Licença Ambiental de Instalação - LAI Nº 476/2011, 

referente ao processo IND/686/ITJ (Anexo 3). 

 
Cabe destacar, que o Estaleiro Keppel Singmarine Brasil já realizou a 

apresentação dos estudos ambientais do empreendimento em 13 de janeiro de 

2012, e está no aguardo da emissão da Licença Ambiental Prévia - LAP pela 

Fundação do Meio Ambiente - FATMA, que atesta a viabilidade da segunda fase 

das obras de modernização e ampliação do estaleiro. Assim, neste momento, a 

fim de subsidiar os analistas ambientais responsáveis pelo processo de 

licenciamento junto à Prefeitura Municipal de Navegantes, apresenta-se o Estudo 

de Impacto de Vizinhança - EIV, a fim de se obter o Álvara de Licença de 

Construção para possibilitar a segunda fase das obras de ampliação e 

modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil.  
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4. JUSTIFICATIVA LEGAL PARA O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 
O desenvolvimento urbano também ocorre mediante a construção de 

empreendimentos e a instalação de atividades de grande porte nas áreas 

urbanas. Dessa maneira, tornou-se necessária a análise das melhores formas de 

conciliar os interesses relativos ao desenvolvimento e os interesses relativos à 

defesa do meio ambiente urbano, garantindo o crescimento sem custos 

extremamente elevados. Essa forma de conciliação de interesses foi regrada pelo 

Estatuto da Cidade através da previsão de necessidade de elaboração de um 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, como condição de aprovação da 

construção ou ampliação de determinados empreendimentos e atividades. 

 

Assim, o EIV é considerado um dos instrumentos da Política Urbana, conforme 

previsto no Art. 4º, VI, da Lei n° 10.257/2001. O EIV tem como alvo prever 

quais os impactos positivos e negativos poderão trazer conseqüências à 

qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança do empreendimento a ser 

implantado ou ampliado. 

 

Segundo o Art. 36 dessa lei, o poder municipal deverá definir através de uma lei 

quais os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana 

dependerão de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças.  

 

Em Navegantes (SC), o seu Código Urbanístico (Lei Complementar nº 055 de 22 

de julho de 2008), art. 267, estabelece que os empreendimentos que implicam 

em impacto ambiental, ou seja, aqueles que podem causar danos ou alterações 

nos meios socioeconômico, natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade 

de atendimento de infraestrutura básica, deverão elaborar EIV. Dentre os 

empreendimentos considerados de impacto ambiental, conforme descrito no Art. 

268 da Lei Complementar nº 055 de 22 de julho de 2008 , estão: 

 

I - as edificações destinadas aos usos não-habitacionais com área 

construída igual ou superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados); 

 
Destaca-se que no caso do empreendimento em questão, a área útil a ser 

ampliada será de 24.000 m2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
Capítulo V 

 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 5-31 - 
Capítulo V – Caracterização do Empreendimento 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

5.1. Localização do Empreendimento 

 

O Município de Navegantes está localizado no litoral Nordeste (setor II) do 

Estado de Santa Catarina (DIEHL & HORN FILHO, 1996), na margem esquerda 

do curso inferior do rio Itajaí-Açu, sendo que a sua área urbana está situada na 

região de sua foz. Encontra-se situado em uma das mais importantes regiões do 

ponto de vista socioeconômico de Santa Catarina, onde a atividade da 

construção naval revela-se como um destacado polo industrial e comercial pela 

presença de diversos estaleiros, assim como está aí localizado um dos mais 

importantes parques industriais pesqueiros do país. Juntamente com o Município 

de Itajaí, constituem o maior porto pesqueiro do Brasil, o terceiro mais 

importante polo da construção naval do País, além do mais importante complexo 

portuário de Santa Catarina.  

 

O terreno do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, que é focado pelo presente 

estudo, possui uma área total com cerca de 76.000 m2, onde suas instalações 

atuais (Fase I) ocupam uma área operacional de aproximadamente 17.000 m2, 

sendo que as novas estruturas produtivas, que se encontram em licenciamento 

junto à Fundação de Meio Ambiente – FATMA de Santa Catarina, deverão ocupar 

uma área com mais de 24.000 m2. Esta área localiza-se na margem esquerda do 

baixo estuário do rio Itajaí-Açu, em Navegantes, em uma região onde estão 

instalados vários terminais portuários, assim como pequenos estaleiros e 

indústrias de beneficiamento de pescado, na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, 

bairro Volta Grande (Figura 1).  

 

O acesso ao sítio do empreendimento apresenta características de importância 

estratégica, devido às proximidades com uma série de alternativas de acesso e 

logística, como: (i) o Aeroporto Internacional de Navegantes (Terminal 

Aeroportuário Ministro Vitor Konder); (ii) com as rodovias federais BR-101 e BR-

470; e (iii) com o canal de navegação e acesso ao complexo portuário do rio 

Itajaí-Açu. 
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Figura 1. Localização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil Ltda., Navegantes, SC. 
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5.1.1. Acesso Rodoviário 

 

O acesso rodoviário ao empreendimento se dá principalmente através das 

rodovias federais BR-101 e BR-470. A partir da BR-101, com acesso no viaduto 

da confluência com a BR-470, em sentido oeste, em direção à cidade de 

Navegantes, percorre-se um trecho com cerca de cinco quilômetros até uma 

rótula onde há o acesso junto à rua das Queimadas, rua esta que acessa a rua 

Prefeito Manoel Evaldo Muller, no bairro de Machados, seguindo-se então em 

sentido leste em direção ao bairro Volta Grande. Outra opção se dá seguindo à 

direita logo após o trevo da BR-101 com a BR-470, acessando diretamente a rua 

Prefeito Manoel Evaldo Muller e percorrendo uma distância aproximada de dois 

quilômetros de estrada não pavimentada até o empreendimento, sendo que 

apenas o último trecho (1000 metros) antes de chegar ao local do 

empreendimento, é pavimentado.  

 

Além deste principal acesso existe o acesso através do Município de Itajaí, com a 

necessidade da utilização de travessia fluvial (ferry-boat), havendo dois locais de 

interligação por esta modalidade de travessia no rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e 

Navegantes, sendo: (i) ferry-boat entre o centro de Itajaí e o centro de 

Navegantes, distante aproximadamente sete quilômetros do empreendimento; e 

(ii) balsa entre o bairro Barra do Rio em Itajaí e o bairro Porto das Balsas, em 

Navegantes, distante aproximadamente três quilômetros do empreendimento 

(Figura 2). O acesso terrestre se dá então, desde estes dois acessos fluviais de 

Itajaí, um pela avenida José Francisco Laurindo, depois se transformando na 

avenida Orlando Ferreira, atingindo então a rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, 

onde se encontra o empreendimento, e o outro, seguindo pela rodovia federal 

BR-470, e no trevo do bairro Machados, atinge-se a rua Prefeito Manoel Evaldo 

Muller.  
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Figura 2. Localização dos principais acessos rodoviários ao estaleiro Keppel Singmarine Brasil, Navegantes, SC. 
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5.1.2. Acesso Aéreo 

 

O acesso aéreo ao empreendimento se dá através do Aeroporto Internacional de 

Navegantes, situado a menos de seis quilômetros do empreendimento (Figura 

3), em um acesso direto por estrada asfaltada. Além do aeroporto instalado no 

Município de Navegantes é importante destacar que o empreendimento 

encontra-se no ponto central de outros dois terminais aeroportuários existentes 

no Estado de Santa Catarina, quais sejam: (1) com o Aeroporto Internacional de 

Florianópolis, localizado na capital catarinense, distante aproximadamente 120 

quilômetros do empreendimento, com acesso rodoviário fácil pela rodovia federal 

BR-101, em um trecho com tempo de deslocamento médio de uma hora e trinta 

minutos (01h30min) em automóvel; e (2) com o Aeroporto de Joinville (Lauro 

Carneiro de Loyola), localizado na região do litoral norte do estado catarinense, 

no Município de Joinville, com acesso também pela rodovia federal BR-101, 

distante aproximadamente 80 quilômetros do empreendimento, com tempo 

médio de deslocamento de uma hora e quinze minutos (01h15min) em 

automóvel. 

 

5.1.3. Acesso Hidroviário 

 

Além dos acessos através dos ferry-boats supracitados, se conectando com o 

município vizinho de Itajaí, há um canal de navegação e acesso ao complexo 

portuário do rio Itajaí-Açu (Figura 3). Este canal de navegação tem seu início na 

barra de acesso ao Porto Organizado de Itajaí, com a existência de estruturas de 

guia correntes (molhes), passando pelos terminais portuários de Itajaí e de 

Navegantes, e seguindo em um trecho de aproximadamente nove quilômetros a 

montante da bacia de evolução do Porto de Itajaí, trecho onde estão instalados 

outros terminais portuários (Terminal Portuário Trocadeiro, Poly Terminais e 

TEPORTI – Terminal Portuário de Itajaí), além de haver projetos em instalação 

de outros terminais portuários. 

 

Ao longo deste trecho do canal de navegação do baixo e médio estuário do rio 

Itajaí-Açu existe uma série de estaleiros instalados em operação, onde se 

destacam o Estaleiro Itajaí S/A, o Estaleiro Navship e o Estaleiro Detroit. Além 
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destes estaleiros, existem ainda aproximadamente mais 20 outros pequenos 

estaleiros dedicados a construção de embarcações pesqueiras, de madeira e aço, 

assim como alguns estaleiros dedicados à fabricação de embarcações de lazer. 

 

Cabe ainda destacar que esta região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu insere o 

maior porto pesqueiro do Brasil, havendo várias indústrias de captura e 

beneficiamento de pescado, e também, de terminais pesqueiros, estando aí 

localizada a maior frota pesqueira brasileira, com aproximadamente 400 

embarcações. 
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Figura 3. Acessos hidroviário e aéreo à Keppel Singmarine Brasil, Navegantes, SC. 
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5.2. O Grupo Keppel 

 

O Grupo Keppel teve seu início em 1968 como um estaleiro de reparação de 

embarcações, a Keppel Shipyard Ltd., em Cingapura, no continente asiático. Em 

1975 foi criado o primeiro empreendimento no exterior, a Keppel Shipyard, nas 

Filipinas. Atualmente o Grupo Keppel está presente em mais de 30 países, e tem 

suas empresas divididas em quatro categorias: (1) Offshore e (2) Marítimo 

(Keppel Offshore & Marine), (3) Infraestrutura, e (4) Propriedade e 

Investimentos (Figura 4). O segmento Offshore e Marítimo do grupo Keppel 

possui 19 empresas distribuídas em 16 países, dentre elas a Keppel Singmarine 

Brasil Ltda. 

 

A Keppel Offshore & Marine é líder global na construção naval, de plataformas 

offshore, e de reparo de embarcações. A divisão Offshore é dirigida pela Keppel 

FELS, líder na construção de plataformas marítimas móveis. A divisão Marine é 

representada pela Keppel Shipyard, nome na indústria de reparos e 

modernização de uma gama diversificada de embarcações. A divisão naval 

especializada é liderada pela Keppel Singmarine, que possui um histórico 

construção de cerca de 400 navios, dentre estes, embarcações de apoio offshore 

e rebocadores. 

 

A Keppel Singmarine Brasil encontra-se instalada desde setembro de 2010 no 

Município de Navegantes, Santa Catarina, tendo ocupado as instalações do 

Estaleiro TWB S/A, e tem como objetivo oferecer soluções para a indústria de 

óleo e gás no Brasil, complementando os serviços oferecidos por outra unidade 

brasileira da companhia, a BrasFELS, localizada em Angra dos Reis, Rio de 

Janeiro. Em plena capacidade, em 2016, esta unidade de Navegantes será capaz 

de produzir cerca de quatro navios por ano, incluindo embarcações de apoio 

offshore e rebocadores (Figura 5). Atualmente o estaleiro opera em suas 

unidades operacionais em uma área útil com cerca de 17.000 m2, nas antigas 

instalações do Estaleiro TWB, e pretende modernizar e ampliar suas instalações 

para uma área útil produtiva total com aproximadamente 41.000 m2. 
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Figura 4. Estrutura do Grupo Keppel, em nível mundial. 
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Figura 5. Exemplos de embarcações produzidas no Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
A - Navio de apoio à plataformas; B - Navio rebocador de suprimentos, apoio e 
manuseio de âncoras. 
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5.2.1. Instalações Atuais do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil 

 

A área do atual empreendimento, o Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, teve seu 

início operacional como estaleiro no ano de 1982, quando foi fundado o antigo 

Estaleiro Premolnavi S/A, adquirido pela então Transbunker Transportes 

Marítimos, em 2001. Em 2004, por meio da fusão entre Premolnavi e 

Transbunker, nasceu o Estaleiro TWB, com estrutura para a construção de 

embarcações offshore de médio porte, tanto em alumínio quanto em aço naval. 

Assim desde a década de 1980, as atividades de reparo e construção naval vêm 

sendo executadas na área do empreendimento (que foi adquirido pelo Grupo 

Keppel somente em setembro de 2010), decorrente principalmente da 

localização estratégica assim como da tradicional cultura local da indústria da 

construção naval instalada na região estuarina do baixo rio Itajaí-Açu. 

 

Para o desenvolvimento das atividades, ao longo destes 28 anos de operação, o 

estaleiro, que hoje é operado pela Keppel Singmarine, possui uma estrutura 

física contemplada por edificações e equipamentos de apoio, atendendo as atuais 

demandas voltadas ao mercado da construção naval. Vislumbrando as novas 

demandas de mercado, principalmente decorrentes do grande projeto 

denominado Pré-Sal, o Estaleiro Keppel Singmarine Brasil está buscando a 

modernização e ampliação das suas atuais estruturas, objetivando possibilitar 

uma maior produtividade e incorporação de mais tecnologia, passando do 

potencial atual de construção de embarcações de apoio offshore PSV 3000, 

embarcações estas com aproximadamente 72 metros de comprimento e 16,50 

metros de boca, para embarcações de apoio série 4500, com até 100 metros de 

comprimento e 17 metros de boca (Figura 6). 
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Figura 6. Embarcação de apoio offshore com 76 metros de comprimento e 17 
metros de boca. 

 

O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil possui uma propriedade com área total de 

cerca de 76.000 m2, onde suas instalações atuais (Fase I) ocupam uma área 

operacional de aproximadamente 17.000 m2, sendo que as novas estruturas 

produtivas, que se encontram em licenciamento junto à Fundação de Meio 

Ambiente – FATMA de Santa Catarina, deverão ocupar uma área total de 

aproximadamente 24.000 m2, compreendendo uma série de estruturas de apoio 

à produção e reparo de embarcações.  

 

Uma visão geral da disposição das instalações atuais (Fase I) e das estruturas a 

serem instaladas (Fase II) no Estaleiro Keppel Singmarine Brasil é apresentada 

na Tabela 1, Figura 7 e Figura 8, sendo estas unidades apresentadas 

individualmente nos itens subsequentes. 

 

Tabela 1. Relação das instalações do empreendimento e suas respectivas áreas, nas 
fases I e II. 

Edifício/elemento construtivo Fase Área (m2) 
Guarita Principal I 6 
Guarita Secundária I 6 
Refeitório, Vestiários e Cozinha I 242 
Estacionamento Principal I 250 
Estacionamento Secundário I 500 
Prédio Administrativo I 319,3 
Salas do Administrativo e Ambulatório I 100 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 5-43 - 
Capítulo V – Caracterização do Empreendimento 

Edifício/elemento construtivo Fase Área (m2) 
Sala de Reuniões I 80 
Centro de Treinamento I 130,5 
Mecânica e Ferramentaria  198,82 
Galpão de Corte e Montagem - Principal I 4.150 
Galpão de Prensa I 1.085 
Galpão Móvel  I 2.050 
Almoxarifado I 461,17 
Subestação de Energia I 50,44 
Central de Gases I 132 
Estação de Tratamento de Efluentes - ETE - em fase de instalação I - 
Galpão de Tubulações - Em reforma I 2.000 
Carreira - Em construção I 4.200 
Cais - Em construção I 860 
Central de Resíduos Sólidos Provisória - Em fase de projeto I - 
Subtotal - Área útil existente  16.821,23 
Escritórios II 810 
Depósito de Utensílios II 846 
Galpão de Montagem 01 II 4.200 
Galpão de Montagem 02 II 4.950 
Galpão de Elétrica II 750 
Galpão de Maquinaria II 750 
Galpão de Pintura 01 II 312,5 
Galpão de Pintura 02 II 312,5 
Área de Armazenamento de Blocos II 1.760 
Doca II 5.760 
Cais com Guindaste Móvel com Capacidade de 10 ton II 2.520 
Estacionamento II 928 
Central de Resíduos Sólidos - Definitiva II - 
Subtotal - Área útil a ser instalada  23.899,00 
TOTAL  40.720,23 
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Figura 7. Layout em 3D das instalações do Estaleiro, após as obras de ampliação e modernização do Estaleiro 
Keppel Singmarine Brasil (Fases I e II). 
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Figura 8. Layout em planta baixa das instalações do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, contemplando as unidades já instaladas (em 
verde), as unidades em fase de modernização e/ou instalação (em azul) e a unidades que se pretende instalar durante a Fase II (em 
vermelho). 
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5.2.2. Edificações Existentes 

5.2.2.1. Guaritas/Portarias 

 

No Estaleiro Keppel Singmarine Brasil existem dois portões de acesso (principal e 

secundário), sendo que junto destes portões existem duas guaritas, com cerca 

de 6 m2 cada, onde permanecem os vigilantes que controlam o acesso ao 

estaleiro (Figura 10). 

 

 

Figura 9. Vista do portão de acesso principal e guarita do 
Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
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Figura 10. Vista do portão de acesso secundário e guarita do 
Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

5.2.2.2. Refeitório, Vestiários e Cozinha 

 

Em uma edificação em alvenaria com área total de aproximadamente 208 m2, 

dividida em dois pavimentos, localizada próxima ao portão de acesso principal 

(Figura 11), estão instalados um refeitório, uma cozinha e os vestiários.  
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Figura 11. Edificação onde estão dispostos o refeitório (piso 
superior), cozinha e vestiários (piso inferior). 

 

Ao lado da edificação onde estão instalados o refeitório, vestiários e a cozinha, 

há um conjunto de sanitários, com lavatórios no seu exterior, tendo esta 

edificação uma área de 34,0 m2 (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Sanitários e lavatórios instalados anexo à 
edificação dos vestiários, refeitório e da cozinha. 

 

5.2.2.3. Estacionamento de Veículos 

 

O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil possui duas áreas para estacionamento de 

veículos, uma disposta junto ao portão de acesso, na área externa, com vagas 

para bicicletas e motocicletas dos seus colaboradores e visitantes, e outra 

disposta numa área locada em frente ao estaleiro (Figura 13 e Figura 14). 
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Figura 13. Estacionamento externo situado junto ao 
portão de acesso principal com vagas para bicicletas e 
motocicletas. 

 

 
Figura 14. Estacionamento com vagas para automóveis de 
colaboradores e visitantes, localizado externamente ao 
empreendimento, instalado em área locada. 

 

O estacionamento junto ao portão principal possui área de 309,10 m2 e atende 

bicicletas e motocicletas que também vem sendo utilizado pela mão de obra 

atual. Após a ampliação, planeja-se destinar esse estacionamento apenas para o 

uso de visitantes, onde serão disponibilizadas 12 vagas para veículos e 10 para 

motocicletas (Figura 13). 
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Além disso, recentemente foi locada uma área externa ao empreendimento de 

2.177,16 m2, cuja área é pertencente ao Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Navegantes, e situada, em frente ao atual estaleiro. 

Este local comporta 74 vagas para automóveis e um bicicletário com 133 vagas 

(Figura 14), prevendo já o aumento de veículos gerado pela ampliação do 

empreendimento. 

 

5.2.2.4. Prédio Administrativo 

 

O prédio onde estão dispostos os setores administrativos e de projetos de 

engenharia do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil é constituído em uma 

edificação com dois pavimentos com 85,00 m2 cada onde, e mais uma ampla 

sala com 234,30 m2 (Figura 15 e Figura 16). No andar térreo encontram-se 

instalados os setores de engenharia e gerências produtivas e no piso superior 

estão localizados os setores administrativos, como recursos humanos, tecnologia 

da informação, compras, comercial, financeiro, contabilidade, jurídico e diretoria. 

 

 
Figura 15. Prédio administrativo. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 5-51 - 
Capítulo V – Caracterização do Empreendimento 

 
Figura 16. Área interna do prédio administrativo. 

 

5.2.2.5. Salas do Setor Administrativo e Ambulatório 

 

No Estaleiro Keppel Singmarine Brasil há uma edificação com cerca de 100 m2, 

onde estão instaladas salas do setor administrativo, mais especificamente o 

Departamento de Desenvolvimento e Manutenção do Estaleiro, e um ambulatório 

para atendimento básico de primeiro socorros (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Edificação com salas do setor administrativo e 
ambulatório. 
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5.2.2.6. Salas de Reuniões 

 

No Estaleiro Keppel Singmarine Brasil há uma edificação construída em 

alvenaria, com área total de 80,00 m2, com salas para a realização de reuniões, 

sendo estas separadas em três ambientes, a sala para reuniões gerais, sala de 

armadores e sala de agência classificadora (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Edificação com salas de reuniões. 

 

5.2.2.7. Centro de Treinamento 

 

No Estaleiro Keppel Singmarine Brasil há um centro de treinamento para 

formação de novos colaboradores, em uma edificação com 130,50 m2, provida de 

uma série equipamentos para solda. São ministrados cursos de formação técnica 

profissional (Figura 19 e Figura 20), conforme demandas do empreendimento. 
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Figura 19. Centro de treinamento e qualificação de 
colaboradores. 

 

 
Figura 20. Vista interna do centro de treinamento e de 
capacitação profissional. 

 
5.2.2.8. Mecânica e Ferramentaria 
 
Em anexo ao galpão industrial encontra-se instalada provisoriamente a mecânica 

e ferramentaria, com área total de 198,82 m2, onde são realizados serviços de 

reparos em estruturas e equipamento mecânicos, havendo nesta oficina 

equipamentos de tornearia e furadeiras especiais, e onde ficam armazenadas e 

organizadas todas as ferramentas de menor porte utilizadas na operação do 

estaleiro (Figura 21). 
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Figura 21. Mecânica e ferramentaria. 

 

5.2.2.9. Galpão de Corte e Montagem - Principal 

 

Neste galpão industrial são fabricadas as estruturas da embarcação, com as 

estampas de corte das chapas metálicas, soldagem e montagem dos blocos que 

constituem o casco da embarcação. Em uma edificação em estrutura metálica de 

aço carbono com o fechamento em chapas de alumínio, com área total de 

4.150,00 m2 (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Vista externa do galpão industrial onde são 
construídos os cascos das embarcações. 

 

Na área interna deste galpão industrial há duas máquinas de corte do tipo CNC 

(Figura 23), onde as chapas metálicas são inicialmente cortadas. Após este corte 
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as chapas são conduzidas para a fase de montagem com a união das peças em 

solda (Figura 24). 

 

 
Figura 23. Máquina de corte à plasma CNC instalada no 
galpão industrial principal. 

 

 
Figura 24. Montagem de bloco com a união das peças em 
solda. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 5-56 - 
Capítulo V – Caracterização do Empreendimento 

5.2.2.10. Galpão de Prensa 

 

Neste galpão industrial é realizada a conformação das placas de aço através de 

uma prensa hidráulica computadorizada com capacidade para 375 toneladas 

(Figura 25 e Figura 26). 

 

 
Figura 25. Vista externa do galpão industrial secundário. 

 

 
Figura 26. Prensa hidráulica computadorizada instalada no 
galpão industrial secundária. 

 

5.2.2.11. Galpão Móvel 

 

Entre o galpão industrial e a carreira principal existe um pátio aberto dotado de 

trilhos onde sobre estes há um galpão em estrutura metálica móvel. Neste 
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galpão são montadas as estruturas que estão no pátio e precisam de cobertura, 

principalmente para a proteção da chuva, assim como a realização de pintura das 

embarcações e/ou partes destas (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Galpão móvel que é utilizado no pátio aberto 
entre a carreira principal e o galpão industrial. 

 

5.2.2.12. Almoxarifado 

 

Ao lado do galpão industrial principal existem duas edificações onde estão 

instalados almoxarifados/depósitos de materiais de consumo utilizados na 

fabricação das embarcações. Um destes depósitos de ferramentas em geral 

(equipamentos de corte, parafusos, martelos, macacos hidráulicos, 

equipamentos de soldagem, entre outros) tem área total de 273,62 m2 (Figura 

28) e o outro uma área total de 187,55 m2 (Figura 29).  

 

 
Figura 28. Depósito com área de 273,62 m2. 
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Figura 29. Depósito com área de 187,55 m2. 

 

5.2.2.13. Subestação de Energia Elétrica 

 
O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil tem seu fornecimento de energia elétrica a 

partir da rede de distribuição da CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina 

S/A, sendo que o aporte no estaleiro é do tipo subterrâneo até a sua chegada em 

uma subestação de transformação de tensão. Esta subestação ocupa uma 

edificação em alvenaria, e tem uma carga instalada de 3961,65 KW para uma 

demanda provável de 1302,59 KW (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Subestação de energia elétrica. 
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5.2.2.14. Central de Gases 

 

A área da central de gases contêm três cilindros dos gases líquidos argônio e 

oxigênio. A área da central de gases encontra-se sobre piso de concreto e é 

cercada por tela, sendo sua área arejada a fim de evitar o confinamento dos 

gases (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Central de gases. 

 

5.2.2.15. Galpão de Tubulações 

 

O galpão de tubulações está em fase de readequação/reforma. Este edifício é 

uma estrutura onde deverão ser trabalhadas as estruturas de tubulação e 

pequenas estruturas de acessórios das embarcações, devendo ser realizadas 

nessa unidade produtiva cortes e dobras de chapas metálicas. 

 

Devido ao fato da estrutura do galpão estar em processo de deterioração, com 

parte do telhado seriamente danificado (Figura 32), e sua fundação não ser 

adequada para apoiar as atividades de fabricação de tubos, foi solicitado em 

julho de 2011 à Fundação do Meio Ambiente - FATMA autorização para esta 

reforma, a qual foi autorizada através do Ofício DILIC/GELUR Nº 002722 em 05 

de agosto de 2011. 
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Figura 32. Telhado e Fundação Danificados do Antigo Galpão. 
 

O galpão possui uma área total de 2.000 m2 e altura de 10 metros conforme é 

possível visualizar na Figura 33. 

 

 
Figura 33. Ilustração Esquemática do Galpão após a readequação. 
 
5.2.2.16. Carreira Principal 
 
Para ser realizado o içamento e, principalmente, o lançamento das embarcações 

reparadas e/ou construídas, o Estaleiro Keppel Singmarine Brasil vem 

readequando a estrutura da antiga carreira principal que operava no Estaleiro 

TWB. As obras de instalação desta nova carreira vem sendo executadas sob a 

Licença Ambiental de Instalação - LAI Nº 476/2011, concedida pela Fundação do 

Meio Ambiente - FATMA em 14 de março de 2011, e encontram-se quase 

concluídas (Figura 34). 
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Figura 34. Vista da carreira principal sendo totalmente reformada, 
readequada/modernizada e ampliada. 
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5.2.2.17. Cais de Atracação 

 

O antigo cais, onde operava o Estaleiro TWB, também vem sendo totalmente 

reconstruído e ampliado, conforme a Licença Ambiental de Instalação - LAI Nº 

476/2011 (Figura 35). A contenção vem sendo executada com estacas prancha 

metálicas AZ 26-700, comprimento 16m, estas serão ancoradas na parte 

superior em estrutura de concreto armado com largura de 10m, composta de 

lajes, vigas e estacas de concreto pré-moldadas. 

 

 
Figura 35. Obras de instalação do novo cais de atracação. 

 

5.2.2.18. Central de Resíduos Sólidos - Provisória 

 

A Central de Resíduos provisória deverá ser instalada em área a ser definida, 

sendo que as instalações definitivas deverão estar contempladas no projeto final 

da Fase II. 
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5.2.2.19. Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 

 

A Estação de Tratamento de Efluentes - ETE do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil encontra-se em fase de instalação conforme é possível visualizar na Figura 

36, compreendendo uma melhoria da ampliação de modernização do Estaleiro, 

em sua Fase I. 

 

 
Figura 36. Obras de instalação da Estação de Tratamento de 
Efluentes - ETE em maio de 2012 no Estaleiro Keppel 
Singmarine Brasil. 

 

O tratamento da estação deverá ser realizado através do sistema de Lodo 

Ativado por Batelada (SBR). O sistema de lodo ativado por batelada é um 

sistema muito eficiente no que diz respeito à ocupação de espaço e eficiência de 

tratamento. O processo proposto é uma variante especial do processo de lodos 

ativados, muito difundida nos últimos anos, porém, dispõe dos mesmos 

princípios de purificação observados nos sistemas convencionais de lodos 

ativados. A principal diferença reside no fato de que os processos convencionais 

de lodos ativados utilizam um bio-reator e uma unidade de decantação 

secundária; e o reator SBR tem como princípio fazer com que todas as etapas de 

tratamento sejam realizadas num único tanque. 
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O SBR é carregado de forma descontínua com o esgoto afluente da câmara da 

estação elevatória. Depois do enchimento, há aeração do esgoto, acontecendo 

então a depuração da matéria orgânica e nitrificação (remoção de amônia), que 

ocorrem através de processos aeróbios de digestão. Após a fase de digestão, faz-

se a interrupção da aeração. Neste momento se inicia a fase de sedimentação do 

lodo formado. Quando se atinge a concentração desejada no lodo sedimentado, a 

fração de esgoto tratado e clarificado é retirado. Em seguida, o ciclo é reiniciado 

com o novo enchimento do tanque. 

 

Todo o processo de alimentação, aeração, mistura e esvaziamento dos reatores é 

automatizado, o que dispensa a presença contínua de um operador na ETE. Para 

que a eficiência do reator não seja comprometida, sensores internos acionarão o 

sistema de bombeamento para a retirada do lodo formado e já sedimentado, 

sempre que este atingir os níveis pré-estabelecidos em projeto ou durante sua 

operação. O sistema proporciona ao efluente final características que atendem 

aos padrões de emissão de efluentes fixados na Resolução CONAMA Nº 

430/2011. 

 

O efluente da estação deverá ter aspecto claro, com baixa turbidez, sendo que a 

estação também não gerará odor nem mesmo ruído e será totalmente controlada 

por um sistema automatizado, minimizando a presença humana para sua 

operação. O sistema de automação estará capacitado para uma comunicação 

remota, via scadaweb, acionando por qualquer computador ligado a internet, 

monitorando eventuais falhas em equipamentos do sistema. 

 

5.2.3. Edificações a Serem Instaladas - Fase II 

 

As edificações apresentadas para a Fase II das obras de modernização e 

ampliação do estaleiro Keppel Singmarine Brasil representam as estruturas a 

serem analisadas no presente Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme 

é possível visualizar na Tabela 1 e Figura 8. A descrição destas unidades segue 

nos itens abaixo. 
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5.2.3.1. Prédio Administrativo/Escritórios 

 
O novo prédio administrativo onde estarão locados os escritórios numa área total 

de 810 m². Os resíduos líquidos destes sistemas serão transportados até a 

estação de tratamento de efluentes (ETE), onde receberão o tratamento 

adequado. 

 

Este prédio deverá contar com os seguintes equipamentos e materiais: 

� Computadores/copiadoras/impressoras/plotters/telefones/pranchetas/mes

as e cadeiras; 

� Projetor multimídia, TVs; 

� Materiais de escritório (régua, lápis, caneta, borracha, clipes, grampos, 

papel entre outros). 

 
5.2.3.1.1. Resíduos a serem Gerados 

 
� Papel, papelão, plástico, metal, vidro; 

� Lâmpadas em geral; 

� Pilhas e baterias; 

� Cartuchos de impressoras. 

 

5.2.3.2. Depósito de Utensílios 

 

O galpão destinado ao depósito terá uma área total de 846 m², e será destinado 

ao recebimento, triagem e estocagem de chapas de aço, tubos, materiais de 

consumo, componentes comerciais, dentre outras matérias primas ou materiais 

semi-acabados que entrarão em algum momento no processo produtivo.  

 

Neste galpão serão utilizados os seguintes equipamentos: 

 

� Empilhadeiras; e, 

� Máquinas automatizadas para manuseio de cargas. 
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5.2.3.2.1. Resíduos a serem Gerados 

 

� Papelão, plástico e sucatas ferrosas;  

� Madeira. 

 

5.2.3.3. Galpões de Montagem 

 

Haverão dois galpões de montagem que ocuparão áreas de 4.200m2 e 4.950m2, 

respectivamente. Após o processo de corte das chapas, e da soldagem de peças 

menores, estas serão transportadas para o galpão de montagens dos blocos. 

Estes galpões deverão ser equipados com um pórtico rolante com capacidade de 

50 toneladas (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Exemplo de galpão de montagem de outra 
unidade produtiva da Keppel. 

 

Neste galpão serão utilizados os seguintes equipamentos: 

 

� Máquina de Dobra; 

� Máquina de Fresa e Furadeira; 

� Torno; 

� Torno CNC; 

� Máquinas de soldagem; e, 

� Pontes Rolantes. 
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5.2.3.3.1. Matérias-Primas e Insumos 

 

Entre as principais matérias-primas utilizadas nesta etapa, citam-se as chapas  

perfis de aço. Além destes materiais são utilizados os seguintes insumos, 

identificados como consumíveis da estrutura: 

 

� Arames de solda; 

� Eletrodos revestidos; 

� Gases industriais (oxigênio, C25, GLP); 

� Água; 

� Ar comprimido; 

� Tintas para marcação e identificação de peças; 

� Discos abrasivos; 

� Lixas; 

� Giz. 

 

5.2.3.3.2. Resíduos a serem Gerados 

 

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda. 

 

5.2.3.4. Galpões de Elétrica e Maquinaria 

 

Nestes galpões, com uma área de 750 m2 cada, deverão ser fabricados e 

montados os componentes elétricos e a maquinaria das embarcações. Nesta área 

também deverão ser estocados cabos, painéis elétricos, entre outros (Figura 38). 
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Figura 38. Exemplo de galpão de componentes elétricos 
de outra unidade produtiva da Keppel. 

 

Neste galpão serão utilizados os seguintes equipamentos: 

 

� Máquina de Fresa e Furadeira; 

� Torno; 

� Máquinas de Soldagem; 

� Equipamento de Usinagem; 

� Máquina de Corte com Serra; e, 

� Ponte Rolante. 

 

5.2.3.4.1. Matérias-Primas e Insumos 

 

Nesta etapa, são utilizados os seguintes insumos, identificados como 

consumíveis da estrutura: 

 

� Arames de solda; 

� Eletrodos revestidos; 

� Água; e, 

� Ar comprimido. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 5-69 - 
Capítulo V – Caracterização do Empreendimento 

5.2.3.4.2. Resíduos a serem Gerados 

 

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda; e, 

� Cavaco. 

 

5.2.3.5. Galpões de Pintura 

 

Serão instalados dois (02) galpões para pintura de blocos que deverão possuir 

uma área de 312,5 m2 cada. O processo de pintura será executado em cabine 

fechada, sendo operado por profissionais previamente treinados e 

adequadamente protegidos, tanto coletivamente como individualmente, através 

de EPI's que contam com o fornecimento de ar puro para respiração de cada 

operador (isolado de partículas em suspensão). 

 

As pinturas deverão ser realizadas com o uso de equipamentos “Air Less”, no 

interior da cabine de pintura. O compartimento de captura de partículas em 

suspensão ficará situado no lado oposto às portas da Cabine de Pintura. As 

partículas serão capturadas através de direcionamento a ser feito por dois 

exaustores montados na parede divisória entre a cabine e o compartimento de 

captura de partículas em suspensão. Estes exaustores sugarão as partículas em 

suspensão e as direcionam para o compartimento. Este compartimento será 

totalmente revestido com azulejos, e na parede contrária ao fluxo de ar sugado 

da cabine correrá, em paralelo, a parede com uma cortina de água onde será 

feita a captura das partículas em suspensão. Esta mistura de água e sólidos cairá 

em uma “piscina” localizada no piso do compartimento onde o material sólido se 

depositará no fundo (através de decantação) da piscina, devendo a água ser 

sugada pela bomba que irá novamente formar a cortina de água, num sistema 

fechado.  
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Figura 39. Exemplo de câmara de pintura de outra 
unidade produtiva da Keppel. 

 

Além das tintas, os consumíveis da pintura são os seguintes: 

 

� Solventes de limpeza; 

� Trapos e estopas; 

� Ar comprimido; 

� Água; e, 

� Granalha de aço. 
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5.2.3.5.1. Resíduos a serem Gerados 

 

� Estopas usadas; 

� Latas vazias de aço; 

� Água com resíduo de partículas de tintas e solventes; e, 

� Granalha de aço. 

 

5.2.3.6. Área de Armazenamento de Blocos 

 

A área destinada ao armazenamento de blocos será uma estrutura sem 

cobertura com piso de concreto, e possuirá uma área de 1.760 m2. 

 

5.2.3.7. Dique Seco 

 

O Dique Seco é uma bacia artificial que deverá ter as seguintes dimensões: 180 

metros de comprimento, 32 metros de largura e 10 metros profundidade. Esta 

deverá estar equipada com um pórtico rolante com capacidade de 250 toneladas, 

onde deverão ser realizadas algumas das etapas de construção e reparo das 

embarcações. Nesta estrutura deverão ser utilizados os equipamentos 

necessários para o jateamento, pintura, montagem, tubulação e elétrica das 

estruturas.  

 

5.2.3.7.1. Resíduos a serem Gerados 

 

� Estopas usadas; 

� Latas vazias de aço; 

� Água com resíduo de partículas de tintas e solventes; e, 

� Granalha de aço; 

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda; e, 

� Cavaco. 
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Figura 40. Exemplo de uma estrutura de dique seco 
instalado em outra unidade produtiva da Keppel. 

 

5.2.3.8. Cais 

 

O cais apresentará um comprimento total de cerca de 252 metros e 10 metros 

de largura, calado de 08 metros, e será construído com uma estrutura de 

concreto armado, dando continuidade à estrutura do cais que está sendo 

instalado atualmente. Este estará equipado com um guindaste semi-fixo, com 

capacidade de 10 toneladas.  
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Figura 41. Exemplo de cais instalado em outra unidade 
produtiva da Keppel. 

 

5.2.3.9. Estacionamento 

 

Para a Fase II, o empreendimento continuará contando com estacionamento 

locado em frente ao estaleiro que possui área de 2.177,16 m2, e comporta 74 

vagas para automóveis e um bicicletário com 133 vagas. 

 

O outro estacionamento apresentado na Fase I, possui área de 309,10 m2 e 

atende bicicletas e motocicletas. Este também vem sendo utilizado pela mão de 

obra atual e será destinado na Fase II apenas para o uso de visitantes, onde 

serão disponibilizadas 12 vagas para veículos e 10 para motocicletas. 

 

O terceiro estacionamento, projetado para ser implantado na área de expansão 

(Fase II) do empreendimento, terá área de 1.541,11 m2, e prevê 46 vagas para 

automóveis. 

 

5.2.3.10. Central de Resíduos Sólidos - Definitiva 

 

A área de segregação e estocagem de resíduos provenientes dos processos 

industriais ocupará uma área a ser definida no projeto final, devendo ser dotada 

de um piso de concreto com cobertura, de tal forma que cobrirá e protegerá os 

contentores contra intempéries. 
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O entorno desta Central de Resíduos deverá possuir caneletas coletoras para 

eventuais derrames de efluentes líquidos. Estas caneletas terão caimento para 

uma bacia de contenção. 

 

Para cada tipo de resíduo sólido (metal, madeira, plástico, papel, contaminados, 

entre outros) haverá um contentor devidamente sinalizado, onde serão 

acondicionados os resíduos sólidos provenientes dos processos produtivos e 

administrativos. Empresas contratadas pelo empreendimento para a remoção e a 

destinação dos resíduos industriais deverão estar devidamente licenciadas junto 

ao órgão ambiental competente. 

 

5.3. Descrição Geral das Etapas Produtivas do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil 

 

A fabricação de um navio de aço é dividida nas seguintes etapas que são 

descritas nos itens a seguir (Figura 42): 

 

 
Figura 42. Organograma esquemático das etapas do processo produtivo 
do Estaleiro Keppel. 
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5.3.1. Projetos de Engenharia 

 

Nesta etapa a equipe de engenheiros projeta a estrutura e todos os componentes 

envolvidos no funcionamento da embarcação (Figura 43). 

 

Partindo do anteprojeto do navio, que geralmente é fornecido pelo armador ou 

empresa de desenvolvimento de projetos, realiza-se o projeto de detalhe que 

permite o estabelecimento da configuração do navio e a definição pormenorizada 

de todos os componentes a adquirir, a manufaturar e a montar. Esta fase 

também permite a definição das necessidades do material a adquirir, permitindo 

a sua encomenda e armazenamento nos espaços do Estaleiro. 

 

 
Figura 43. Exemplo de um projeto em 3D de uma embarcação a 
ser fabricada. 

 

5.3.2. Aquisição e Estoque do Aço 

 

Definido o projeto da embarcação é realizada a aquisição das chapas e perfis de 

aço. Atualmente, a área destinada ao estoque das placas e perfis situa-se 

próximo à entrada secundária do estaleiro, ao ar livre (Figura 44). As chapas e 

perfis são estocados em pilhas, horizontalmente, e a movimentação é feita por 

um guindaste. Esse guindaste leva individualmente as chapas para o galpão 
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industrial principal, enquanto os perfis são carregados em montes e separados 

manualmente. 

 

 
Figura 44. Área de estocagem das chapas e perfis de aço. 

 

5.3.3. Corte e Processamento do Aço 

 

No galpão principal, de montagem e processamento, o aço é cortado de acordo 

com os planos do projeto da embarcação em construção, por meio de máquinas 

de corte CNC plasma em bancadas apropriadas e providas de coletor de resíduos 

com uma lâmina d'água para evitar o pó em suspensão (Figura 45). 

 

As chapas a serem cortadas são colocadas sobre mesas de corte CNC plasma, 

que possuem o formato de bandeja e são preenchidas com água. O corte é feito 

com a peça imersa sob 25 mm de água com a tocha à plasma cortando com a 

chapa submersa. Este sistema permite uma drástica redução de ruídos, fumaça e 

radiações. A água utilizada recebe tratamento inicial contra o desenvolvimento 

de larvas de insetos podendo ser utilizada por um período de até 6 (seis) meses, 

quando é então realizada a sua substituição. A coleta e destino final desta água 

residual deve ser realizada por empresa devidamente licenciada, onde receberá 

todos os procedimentos de descontaminação por limalha de ferro. 
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Após o corte, as peças são identificadas e conformadas. A marcação das chapas, 

é realizada para a identificação posterior na fase em que os blocos serão 

montados. É feita geralmente através de números e após esse processo são 

estocadas e levadas para a área de submontagem. Essa marcação pode ser 

manual, da maneira mais simples possível, onde o responsável pela marcação 

assinala na chapa o seu posterior local no bloco. 

 

 

 
Figura 45. Chapas de aço na máquina de corte CNC à plasma e 
após serem cortadas. 
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5.3.4. Submontagem e Fabricação das Peças 

 

Após o corte e a demarcação das chapas, estas são transportadas através de 

pontes rolantes, onde serão montadas e soldadas em subconjuntos, formando 

blocos estruturais. Esta fase corresponde à união entre si de peças ou 

componentes simples, formando painéis reforçados e blocos bidimensionais 

(pavimentos, anteparas, entre outros), utilizando-se principalmente o processo 

de soldadura (Figura 46). 

 

 

 
Figura 46. Submontagem e Fabricação de Peças. 
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5.3.5. Montagem e Armamento dos Blocos 

 

Uma vez fabricados, os painéis (planos e curvos) são agrupados entre si, 

somados a conjuntos de tubulações e outros sistemas, dando origem a sub-

blocos ou aos blocos. Posteriormente, estes são enviados às áreas adjacentes ao 

cais ou carreira para o armamento dos blocos ou montagem final, onde os blocos 

serão soldados uns aos outros para formar seções cada vez maiores do navio 

(Figura 47). 

 

 

 
Figura 47. Montagem e Armamento dos Blocos. 
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5.3.6. Instalação dos Equipamentos 

 

A instalação da tubulação e dos equipamentos mecânicos e elétricos é realizada 

no acabamento avançado em blocos, ou diretamente a bordo do navio, 

constituindo os sistemas operacionais da embarcação (Figura 48). 

 

A instalação de equipamentos eletrônicos, como quadros elétricos e 

equipamentos de navegação é realizada em parte na oficina e em parte no 

acabamento da embarcação, onde se realiza a ligação da fiação elétrica seguida 

da bateria de testes dos diversos equipamentos e sistemas eletrônicos. 

 

 
Figura 48. Exemplo de equipamentos instalados na embarcação em 
fase de acabamento. 

 

5.3.7. Montagem dos Grandes Blocos 

 

Os blocos são montados em galpões, sendo posteriormente levados para a 

carreira de construção onde é realizada a montagem dos grandes blocos. Esta 

evolução é fundamentalmente baseada na evolução tecnológica dos processos de 

soldagem e está associada a uma maior capacidade dos meios de elevação e 

movimentação do estaleiro (Figura 49). 
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Figura 49. Exemplo de montagem dos grandes blocos na área da 
carreira do estaleiro. 

 

5.3.8. Acabamento Final e Pintura da Embarcação 

 

Após a montagem final dos blocos é realizado o acabamento final e pintura da 

embarcação, feitos ao ar livre, seguindo a prática internacionalmente utilizada, 

com produtos cuja fabricação é licenciada para este fim e com a devida proteção 

(EPI's) dos funcionários atuantes neste processo. Há o compromisso e a 

precaução de somente aplicar a pintura sobre suportes plásticos ou superfícies 

impermeáveis, com a finalidade de não contaminar o solo com possíveis 

derramamentos. 

 

Os móveis e peças de carpintaria são fabricados por empresas externas e 

montados diretamente na embarcação. Nessa etapa também são instalados os 

equipamentos mais sofisticados, de navegação, posicionamento, entre outros. 

 

Após a ampliação e modernização do estaleiro a pintura de peças e blocos 

menores deverá ser realizada numa cabine de pintura com todos os controles 

ambientais instalados. As pinturas de peças e partes constituintes das 

embarcações serão feitas com o uso de equipamentos “Air Less”, no interior da 

cabine de pintura.  
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5.3.9. Lançamento, Testes Finais e Entrega do Navio 

 

Ao final do processo produtivo a embarcação é lançada ao corpo d'água e 

submetida a um rigoroso teste de qualidade final. O teste deverá ser executado, 

inicialmente, nas águas do estuário do rio Itajaí-Açu, assim como também, na 

região marinha próxima. Nesta etapa, são essencialmente avaliados todos os 

sistemas e testados em suas condições de trabalho, com o navio na água (teste 

de motores, geradores, sistema elétrico, eletrônica de bordo, entre outros). 

 

Todos os defeitos verificados são eliminados com a reparação ou substituição do 

componente. Ao término do processo a embarcação é preparada para expedição 

via marítima.  

 

 

 
Figura 50. Lançamento, testes finais e expedição da 
embarcação. 
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5.4. Descrição Geral das Obras de Ampliação/Modernização do 

Empreendimento 

 

5.4.1. Canteiro de Obras 

 

O canteiro de obras deverá possuir escritórios e almoxarifados instalados em 

contêineres, como usualmente empregados neste tipo de obra. Serão utilizados 

vestiários e sanitários já existentes no estaleiro, bem como serão instalados 

banheiros químicos próximos às frente de obras, caso necessário. Os efluentes 

gerados serão tratados na Estação de Tratamento de Esgosos - ETE que já estará 

operando no empreendimento. 

 

5.4.2. Supressão da Vegetação 

 

A atividade de supressão da vegetação ainda existente na área prevista para a 

ampliação do empreendimento deverá ser iniciada em pequena intensidade 

utilizando-se para tal da técnica de desmate moto-serras, já que existem poucos 

exemplares de espécies arbóreas no terreno. Posteriormente, deverão ser 

empregados equipamentos de maior porte, como tratores e caminhões, para a 

destoca e limpeza do terreno (Figura 51). Estas atividades somente serão 

iniciadas após a emissão da Licença Ambiental de Instalação – LAI e a 

Autorização de Corte – AuC a serem emitidas pela FATMA.  
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Figura 51. Localização da área que deverá ter a vegetação suprimida. 
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5.4.3. Terraplanagem 

 

Os trabalhos de terraplenagem de darão após a supressão da vegetação e da 

limpeza do terreno. Será necessário para a regularição topográfica do terreno um 

volume total de 40.000 m3, material esse a ser adquirido junto a uma jazida 

devidamente licenciada. 

 

5.4.4. Obras do Cais 

 
Os elementos de estrutura do cais serão de concreto armado, sendo iniciada a 

obra através do estaqueamento, em seguida a colocação dos blocos, vigas e laje, 

nesta sequência, além dos cabeços de amarração, defensas e iluminação 

necessária. Toda a estrutura existente será devidamente reforçada de acordo 

com as exigências de normas brasileiras para construção de atracadouros 

portuários e deverá seguir os preceitos da boa prática de engenharia, em 

consonância aos padrões ambientais, de qualidade e segurança e em obediência 

à legislação vigente. 

 

Como equipamentos principais para execução destas obras pode-se citar: pá-

carregadeiras, tratores, rolo-compressores, compressores, guindastes, 

flutuantes, bate-estacas, bombas, vibradores de concreto, lanchas, caminhões, 

serras e ferramentas leves. 

 

5.4.5. Dragagem 

 

Estimou-se que o volume de sedimentos a ser dragado na área do berço de 

atracação junto ao cais previsto para ser instalado no Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil será de cerca de 80.000 m3. A dragagem deverá ser realizada 

através de draga do tipo sucção e recalque, sendo o material dragado disposto 

na própria área (terreno) do empreendimento. 

 

O material dragado será despejado em uma chicana (bacia de contenção) a ser 

construída em terra, que será projetada levando-se em consideração a 

necessidade de adoção de estruturas de contenção devidamente dimensionadas 
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de maneira a permitir uma melhor condição de decantação das partículas de 

argila em suspensão contidas na solução dragada. A bacia de contenção 

(chicana) será dotado de válvula de alívio que, controlada de maneira correta, 

permitirá que seja devolvida para o rio somente a água, permanecendo as 

partículas de argila no interior do dique. Observa-se que esse dique de contenção 

será segmentado em diversas divisões, a fim de que seja possível ocorrer o 

percurso do sedimento dragado, oportunidade em que deverá ocorrer a 

decantação do material fino. 

 

5.4.6. Galpões 

 

As técnicas de construção a serem empregadas serão aquelas tradicionais para 

obras destas características. Prevê-se a utilização dos seguintes equipamentos 

principais: guindastes, equipamento de solda, bate-estacas, bombas, elevadores 

industriais para transporte vertical, serras e ferramentas de mão. 

 

5.5. Recursos Humanos 

 

As atividades operacionais do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, na unidade de 

Navegantes, geram atualmente 193 empregos diretos, devendo chegar a 450 

empregos diretos e 500 empregos indiretos após a ampliação e modernização de 

suas instalações. 

 

5.6. Investimentos do Empreendimento 

 

O valor total de investimentos para a ampliação e modernização do Estaleiro 

Keppel Singmarine Brasil será de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais). 

 

5.7. Período Estimado para Implantação do Empreendimento 

 

O tempo estimado para as obras de modernização e ampliação do Estaleiro 

Keppel Singmarine Brasil é de 12 a 18 meses. 
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5.8. Demanda de Insumos e Materiais em Geral 
 
Os tipos e as quantidades médias anuais de insumos e materiais consumidos 

pelo Estaleiro Keppel Singmarine Brasil encontram-se listados na  

Tabela 2. 

 
Tabela 2. Consumo estimado de insumos e materiais em 
geral. 

MATERIAIS QUANTIDADE 

Chapas de aço e perfis de aço 15,000 tons/ano  

Eletrodos 450 tons/ano  

Tinta 115,000 litros/ano  

Cabos 700,000m/ano  

Oxigênio 120,000 m3/ano  

CO2 144,000 kg/ano  

Acetileno 2,400kg/ano  

Energia Elétrica 200,000kWh 

Água 800m3/mth  
 
5.9. Estimativa de Resíduos a Serem Gerados 
 
A estimativa de resíduos a serem gerados pelos processos operacionais do 

estaleiro como corte, soldagem, jateamento e pintura é apresentada a seguir: 

 
Tabela 3. Principais resíduos a serem gerados após a ampliação do estaleiro. 

Processo Tipos de resíduos Quantidade Destinação final 

Corte a plasma Borra (água + 
partículas metálicas) 

30 ton./mês Empresa especializada 

Jateamento 
Pó metálico 5,0 ton./mês Empresa especializada 

Material abrasivo 15 ton./mês Reaproveitamento/reutilização 

Pintura 

Névoa de tinta 3,0 ton./mês 
Empresa especializada em resíduos 
classe I 

Galões de tintas e 
solventes 

300 L/mês 

Armazenamento em área específica, 
coberta, ventilada e dotada de 
canaleta e bacia de contenção. Na 
área de entorno desse local serão 
instalados extintores (extintores de pó 
químico seco - PQS, dióxido de 
carbono - CO2 e Espuma) e os 
operários que irão trabalhar 
diretamente com tais insumos serão 
treinados para o pronto atendimento a 
possíveis emergências. 

Soldagem Fumos metálicos 2,5 ton./mês 

Sistema de exaustão com captação e 
filtragem dos fumos e gases e 
Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI. 



 

 

 

 

 

 

 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 

ESTUDO - ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
Capítulo VI 
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6. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

A delimitação da área de estudo é um dos requisitos legais do Código Urbanístico 

do Município de Navegantes, Lei Complementar Nº 55 de 22 de julho de 2008 

(Título V, Art. 266), constituindo-se em fator de grande importância para a 

elaboração da caracterização da área de influência da obra. Esta foi definida 

como sendo as vias públicas lindeiras num raio de 500 metros, mais os imóveis 

lindeiros a estas vias públicas, para que seja desenvolvida a avaliação de 

impactos sobre a paisagem, sobre as atividades humanas instaladas, sobre os 

recursos naturais e sobre os sistemas viário e de transporte público (Figura 52). 
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Figura 52. Delimitação da Área de Estudo do Empreendimento. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIÁRIAS DA REGIÃO 

 

O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil pode ser acessado pela BR-101, eixo 

rodoviário mais importante do Sul do Brasil, que faz ligação com Florianópolis e o 

Rio Grande do Sul e, ao Norte, comunica-se com Joinville, com o Norte do 

Estado, e Curitiba no Paraná, assim como com o Norte do País. 

 

No Município de Navegantes, o acesso a esse empreendimento se dá através da 

rodovia BR-470 e pela rua das Queimadas, que por sua vez, possibilita o acesso 

a rua Prefeito Manoel Evaldo Muller. Alternativamente, o acesso pode se dar 

desde o trevo de acesso à cidade de Navegantes, diretamente pela rua Evaldo 

Muller, inicialmente sem pavimentação, seguindo até o Estaleiro Keppel, trecho 

este já pavimentado. 

 

Devido às obras de ampliação e modernização do estaleiro, haverá um aumento 

do tráfego de veículos pesados nessas vias de acesso, onde deverão ocorrer 

modificações que posssibilite a circulação de veículos em condições compatíveis 

de segurança e conforto para o entorno urbano. Cabe entretando observar que 

atualmente, em vistas a etapa de obras da modernização e ampliação das atuais 

instalações, este incremento na movimentação de veículos diretamente 

vinculados as obras, já se evidencia. Ainda, considerando que estas obras estão 

em sua etapa final, o mesmo tráfego de veículos ligados as obras, será 

observado na nova etapa de obras. 

 

7.1. Transporte Coletivo do Entorno 

 

Quanto ao transporte público, a comunidade de Machados e Volta Grande é 

atendida pela Viação Nossa Senhora dos Navegantes, a qual explora 10 linhas de 

ônibus: 

 

� Escalvados; 

� Pedra; 

� Bairro São Paulo/Machados; 

� Escalvados/Luis Alves; 
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� Ponte; 

� Bairro São Paulo; 

� Machados; 

� Itajaí; 

� Santa Lídia; 

� Pedra/Escalvados. 

 

Segundo informações fornecidas pela Viação Nossa Senhora dos Navegantes, 

essas linhas de ônibus partem da estação rodoviária de Navegantes (Figura 53), 

nos seguintes horários (Tabela 4): 

 

 
Figura 53. Estação rodoviária de Navegantes, SC. 

 

Tabela 4. Horários das linhas de ônibus que atendem os bairros 
Machados e  Volta Grande, Navegantes (SC). 

Linhas de 
ônibus 

Terminal - bairro Bairro - Terminal 

Horários de segunda a sexta 

Escalvados 05:10, 06:50, 10:00, 
11:30, 13:30, 17:00, 
18:30, 19:30 

06:10, 08:00, 09:30, 
11:30, 13:00, 14:30, 
17:00, 18:10, 20:30 

Pedra 06:50 05:20, 06:15, 08:00, 
10:30, 11:45, 13:05, 
15:00, 17:30, 18:30, 
20:30, 22:20 

B. SP/Machados 05:20, 06:50, 09:30, 
10:30, 12:00, 14:00, 
16:00, 17:30, 19:00, 
21:10 

 

Escalvados/L. Alv 07:30, 15:00  
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Linhas de 
ônibus 

Terminal - bairro Bairro - Terminal 

Horários de segunda a sexta 

Ponte 08:00, 09:00, 11:00, 
12:30, 13:00, 15:30, 
16:30 

08:30, 09:30, 11:30, 
13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 22:40 

B. São Paulo 09:00  

Machados 14:40, 20:20 07:30, 08:00, 13:00, 
15:00 

Itajaí 17:00  

Santa Lídia 18:00  

Pedra/Escalvados 22:20 05:50 

 

A tabela anterior mostra que, nos horários em que normalmente se iniciam e se 

encerram as atividades comerciais e industriais da região, existem 4 e 2 linhas, 

respectivamente. 

 

Os pontos de ônibus existentes no entorno do empreendimento, na área de 

influência, totalizam dois (2), sendo estes localizados na rua Prefeito Manoel 

Evaldo Muller (Figura 55). A Figura 54 mostra os pontos de ônibus inseridos na 

área de influência do empreendimento.  

 

 
Figura 54. Pontos de ônibus inseridos na área de influência do empreendimeno. 
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Figura 55. Localização das Paradas de Ônibus na Área de Influência do Empreendimento. 
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7.2. Caracterização do Fluxo de Veículos na Área de Influência do 
Empreendimento 

 
A caracterização do fluxo de tráfego em vias urbanas devem ser realizadas 

anteriormente à instalação de empreendimentos que possam gerar impactos 

sobre a malha viária. Isso porque tais estudos podem identificar possíveis 

alterações provocadas pelas obras de instalação e, também, pelas atividades 

operacionais do empreendimento. 

 
Os fluxos de tráfego apresentam contínuas mudanças em seus volumes ao longo 

dos meses de um ano, sendo mais sensíveis nas vias rurais que nas urbanas. A 

variação de volume em vias urbanas pode ser observada de acordo com a 

localização da rua dentro do contexto: ruas de áreas comerciais têm tráfego 

intenso no mês de dezembro; em áreas industriais os volumes são relativamente 

constantes durante todos os meses do ano. 

 
Segundo Akishino (2010), em vias urbanas normalmente os volumes diários 

variam pouco no curso dos dias da semana, sendo que 70% das viagens diárias 

ocorrem no intervalo de 12 horas, compreendido entre sete da manhã e sete da 

noite. As segundas e sextas-feiras apresentam valores um pouco acima da 

média; o sábado tem um volume menor e os domingos e feriados apresentam os 

volumes mínimos nos grandes centros urbanos, porém, em pequenos centros e 

em cidades turísticas o comportamento é bastante distinto. 

 
Diante desta realidade, e conscientes da importância do tráfego na dinâmica de 

uma cidade, e ainda, sabedores de que a instalação e operação de importantes 

empreendimentos industriais, assim como comerciais, é que torna-se de grande 

importância o presente estudo, que visa caracterizar o fluxo no trânsito de 

veículos na área de influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, no 

Município de Navegantes, SC. 

 
7.2.1. Metodologia 
 
Para a caracterização do fluxo de veículos na área de influência do Estaleiro 

Keppel Singmarine Brasil, foi realizado um censo através da contagem por 

observadores/técnicos de campo que utilizaram planilhas e pranchetas para 

realização dos registros. A contagem do fluxo de veículos foi realizada no dia 15 



KEPPEL ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 7-97 - 
Capítulo VII – Caracterização das Condições Viárias da Região 

de agosto de 2011, em três pontos de observação, sendo os seguintes: (i) na 

BR-470; (ii) na rua Manoel Evaldo Muller, em frente ao Estaleiro Keppel; e (iii) 

na rua Manoel Evaldo Muller, 800 metros à oeste da Keppel (Figura 56). Foram 

registrados os veículos conforme o sentido, assim definidos: (i) sentido 

Leste/Oeste e (ii) sentido Oeste/Leste; para todos os pontos amostrais em 

questão. 

 
A unidade de medida usual adotada para o tráfego urbano é veículos por hora 

(referido à hora de pico). No caso de tráfego urbano, usualmente as pesquisas 

são realizadas apenas por um período de uma hora consecutiva, no horário de 

pico, num dia útil da semana, obtendo-se o tráfego horário em intervalos de 15 

minutos. 

 
O tráfego urbano normalmente é uniforme nos dias de semana. A contagem 

volumétrica para esse estudo foi realizada durante a semana, na segunda-feira, 

nos períodos matutino e vespertino, com anotações de seis (06) horas 

consecutivas em cada período. Os veículos foram identificados como: 

Motocicletas, Veículos Leves (automóveis e caminhonetes), Caminhões e Ônibus 

convencionais, e Caminhões e Ônibus longos. 

 
O Volume de Tráfego é o número de veículos (carros de passeio, ônibus e 

veículos de carga) que passam numa determinada seção da via na unidade de 

tempo. As Contagens Volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a 

composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos 

selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Essas 

informações poderão ser usadas na análise de capacidade, na avaliação das 

causas de congestionamento e de elevados índices de acidentes, no 

dimensionamento do pavimento, nos projetos de canalização do tráfego e outras 

melhorias (BRASIL, 2006). 

 
A metodologia adotada baseia-se nos procedimentos de determinação de volume 

de tráfego estabelecidos pelo Manual de Estudos de Tráfego elaborado pelo 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. A composição 

do tráfego é o percentual dos diferentes tipos de veículos que compõem o 

tráfego. 
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Figura 56. Localização dos Pontos de Contagem de Veículos na Área de Influência do Estaleiro Keppel Singmarine 
Brasil, Navegantes, SC. 
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7.2.2. Resultados e Discussões 

7.2.2.1. Ponto de Observação #01 

 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

observação #01, na BR-470 (Tabela 5 e Tabela 6), totalizaram doze (12) horas 

de amostragem, e apresentaram um total de 13.110 (treze mil cento e dez) 

veículos, resultando, portanto, uma média de 1092 veículos/hora. 

 

Observou-se uma pequena diferença com um maior volume de veículos no 

sentido Oeste-Leste, ou seja, de veículos provenientes da BR-101 em direção à 

Navegantes, onde a contagem nesse sentido representou 53,36% do número de 

veículos total. Dessa forma, o sentido contrário obteve um percentual de 

46,64%, ou seja, 6.164 veículos. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste da BR-470. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 49 194 160 19 422 

09:00-10:00 40 160 146 15 361 

10:00-11:00 111 317 300 30 758 

11:00-12:00 102 324 252 18 696 

12:00-13:00 136 379 257 3 775 

13:00-14:00 113 342 267 17 739 

14:00-15:00 44 273 125 1 443 

15:00-16:00 40 290 135 6 471 

16:00-17:00 54 351 123 4 532 

17:00-18:00 185 446 146 10 787 

18:00-19:00 95 399 122 5 621 
19:00-20:00 33 220 85 3 341 

TOTAL 1002 3695 2118 131 6946 
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Tabela 6. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste da BR-470. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 70 182 122 18 392 

09:00-10:00 56 160 100 14 330 

10:00-11:00 79 310 240 24 653 

11:00-12:00 102 301 210 4 617 

12:00-13:00 135 372 236 6 749 

13:00-14:00 125 397 261 7 790 

14:00-15:00 46 303 101 2 452 

15:00-16:00 44 324 109 4 481 

16:00-17:00 44 292 107 1 444 

17:00-18:00 73 410 149 7 639 

18:00-19:00 48 321 145 7 521 

19:00-20:00 29 183 61 5 278 

TOTAL 851 3373 1841 99 6164 
 

Os resultados relativos à análise da variação de volume de tráfego durante o 

período analisado no sentido Oeste-Leste da BR-470 apresentou “picos” 

distribuídos ao longo do período matutino e no início da tarde e ao fim do dia. 

Desta forma, verifica-se através da Figura 57 que os intervalos das 10:00 às 

14:00h e das 17:00 às 18:00h apresentaram os maiores volumes de tráfego. 

 

Em relação ao sentido Leste-Oeste (Navegantes – BR-101), a variação horária do 

volume de tráfego na BR-470 se comportou de maneira semelhante ao sentido 

oposto. A Figura 57 mostra que os principais horários de “picos” estão 

distribuídos no período matutino, com destaque para o intervalo das 10:00 às 

12:00h. No período vespertino, os maiores volumes de tráfego ocorreram, 

principalmente, das 12:00 às 14:00h. 
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Figura 57. Variação horária do volume de tráfego na BR-470, nos dois sentidos, 
Navegantes, SC. 

 
A partir das informações da variação horária do volume de tráfego, pode-se dizer 

que a variação de fluxo pode ser influenciada pela rotina das atividades 

comerciais e industriais da região. Essas são os principais atividades geradoras 

de tráfego na BR-470, pois essa rodovia proporciona, a partir da BR-101, o 

principal acesso ao Município de Navegantes. Além disso, as margens da BR-470 

possuem uma concentração relevante de indústrias e de empresas prestadoras 

de serviços, como: Motomil Indústria e Comércio Ltda, Garthen Indústria e 

Comércio de Máquinas Ltda, Rentamac Locação de Equipamentos e 

Terraplanagem, Atlantis Terminais de Contêineres Vazios, empresas de captura e 

beneficiamento de pescados, estaleiros, pedreiras, posto de combustível, oficina 

mecânica e lavação de automóveis, entre outros. 

 
Os horários de “picos” no final da manhã e no final do dia, evidenciados em 

ambos os sentidos, podem ser decorrentes dos horários de expediente 

administrativo nas áreas urbanas. 

 
A composição do tráfego é a medida, em porcentagem, dos diferentes tipos de 

veículos que a formam. A Figura 58 apresenta a porcentagem de veículos que 

trafegaram pela BR-470 no sentido Oeste-Leste (BR-101 – Centro/Navegantes) 

durante o período de contagem. Analisando a composição da rodovia neste 
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sentido, percebe-se que essa é na maior parte composta por veículos leves 

(53,20% de veículos leves), seguida por caminhões e ônibus convencionais que 

representam 30,49% da composição do tráfego. Os veículos pesados (caminhões 

e ônibus), sendo mais lentos e ocupando maior espaço na pista, interferem na 

mobilidade dos outros veículos, acarretando uma diminuição da vazão de tráfego 

das vias. 

 

 
Figura 58. Composição do tráfego, no sentido Oeste-Leste (BR-101 - 
Navegantes), da BR-470. 

 
Com relação a composição do tráfego no sentido oposto (Centro/Navegantes - 

BR-101), esse se apresentou bastante semelhante ao sentido anterior (Figura 

59). 

 

 
Figura 59. Composição do tráfego, no sentido Leste-Oeste (Navegantes - BR-
101), da BR-470. 
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7.2.2.2. Ponto de Observação #02 

 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

observação #02, na rua Manoel Evaldo Muller, em frente ao Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil (Tabela 7 e Tabela 8), totalizaram doze (12) horas de 

amostragem, e apresentaram um total de 1.897 (um mil oitocentos e noventa e 

sete) veículos, resultando, portanto, uma média de 158 veículos/hora. 

 

Observou-se uma pequena diferença com um maior volume de veículos no 

sentido Oeste-Leste, ou seja, de veículos provenientes da BR-101 em direção à 

Navegantes, onde a contagem nesse sentido representou 55,67% do número de 

veículos total. Dessa forma, o sentido contrário obteve um percentual de 

44,33%, ou seja, 841 veículos. 

 

No sentido de entrada e saída do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil (Tabela 9 e 

Tabela 10), obteve-se um maior volume de veículos saindo do estaleiro, num 

total de 147 veículos. Durante todo o período de observação entraram 121 

veículos no estaleiro. 

 
Tabela 7. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste da rua 
Manoel Evaldo Muller, no ponto de observação localizado em frente ao Estaleiro Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 9 44 11 1 65 

09:00-10:00 17 43 13 3 76 

10:00-11:00 23 51 7 0 81 

11:00-12:00 29 66 8 1 104 

12:00-13:00 37 67 7 2 113 

13:00-14:00 38 68 12 3 121 

14:00-15:00 17 30 6 0 53 

15:00-16:00 16 45 8 1 70 

16:00-17:00 45 71 7 0 123 

17:00-18:00 67 70 10 0 147 

18:00-19:00 27 52 3 1 83 

19:00-20:00 11 9 0 0 20 

TOTAL 336 616 92 12 1056 
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Tabela 8. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste da rua 
Manoel Evaldo Muller, no ponto de observação situado em frente ao Estaleiro Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 8 42 6 0 56 

09:00-10:00 18 45 9 2 74 

10:00-11:00 17 42 8 0 67 

11:00-12:00 20 41 10 0 71 

12:00-13:00 40 54 7 0 101 

13:00-14:00 26 79 4 3 112 

14:00-15:00 19 34 4 1 58 

15:00-16:00 16 48 11 1 76 

16:00-17:00 24 44 12 2 82 

17:00-18:00 38 53 6 1 98 

18:00-19:00 33 32 3 0 68 

19:00-20:00 7 11 2 0 20 

TOTAL 266 483 82 10 841 
 

Tabela 9. Resultados obtidos na contagem de veículos que entraram/pararam no 
Estaleiro Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 17 41 1 0 59 

09:00-10:00 0 9 8 1 18 

10:00-11:00 2 9 6 0 17 

11:00-12:00 1 5 5 1 12 

12:00-13:00 6 2 1 0 9 

13:00-14:00 6 6 11 2 25 

14:00-15:00 0 1 1 0 2 

15:00-16:00 1 1 4 0 6 

16:00-17:00 0 4 7 0 11 

17:00-18:00 1 0 2 0 3 

18:00-19:00 0 0 0 0 0 
19:00-20:00 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 37 46 4 121 
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Tabela 10. Resultados obtidos na contagem de veículos que saíram do Estaleiro Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 2 5 0 0 7 

09:00-10:00 1 10 8 0 19 

10:00-11:00 0 8 6 1 15 

11:00-12:00 8 3 8 1 20 

12:00-13:00 8 6 0 0 14 

13:00-14:00 5 6 9 1 21 

14:00-15:00 2 0 0 0 2 

15:00-16:00 0 0 4 0 4 

16:00-17:00 14 9 9 0 32 

17:00-18:00 3 5 5 0 13 

18:00-19:00 0 0 0 0 0 

19:00-20:00 0 0 0 0 0 

TOTAL 43 52 49 3 147 
 

Os resultados relativos à análise da variação de volume de tráfego durante o 

período analisado no sentido Oeste-Leste da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller 

(em frente ao Estaleiro Keppel) apresentou “picos” distribuídos no final do 

período matutino e no início da tarde, e também, no fim do dia. Desta forma, 

verifica-se através da Figura 57 que os intervalos das 11:00 às 14:00h e das 

16:00 às 18:00h apresentaram os maiores volumes de tráfego. 

 

Em relação ao sentido Leste-Oeste (Navegantes – BR-101), a variação horária do 

volume de tráfego na rua Manoel Evaldo Muller (em frente ao Estaleiro Keppel) 

se comportou de maneira semelhante ao sentido oposto, com menor volume no 

período vespertino. A Figura 60 mostra que os principais horários de “picos” 

estão distribuídos no período vespertino, com destaque para o intervalo das 

12:00 às 14:00h. 

 

Em se tratando do volume de tráfego de entrada e saída do Estaleiro Keppel 

(Figura 61), verificou-se dois períodos com "picos", sendo estes das 8:00 às 

9:00h para entrada de veículos, e das 16:00 às 17:00h para saída, 

caracterizando o turno de trabalho no estaleiro. 
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Figura 60. Variação horária do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 
Muller, em frente ao Estaleiro Keppel, nos sentidos Oeste-Leste e Leste-Oeste, 
Navegantes, SC. 

 

 
Figura 61. Variação horária do volume de tráfego nos sentidos de entrada e saída do 
Estaleiro Keppel, Navegantes, SC. 

 

A partir das informações da variação horária do volume de tráfego, pode-se dizer 

que a variação de fluxo nesta via também pode ser influenciada pela rotina das 

atividades comerciais e industriais da região. A rua Prefeito Manoel Evaldo Muller 
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margeia o rio Itajaí-Açu onde estão localizados vários estaleiros e indústrias de 

captura e beneficiamento de pescado. 

 

Os horários de “picos” no final da manhã e no final do dia, que ocorreram em 

ambos os sentidos, podem ser decorrentes dos horários de expediente 

administrativo nas áreas urbanas. 

 
A composição do tráfego é a medida, em porcentagem, dos diferentes tipos de 

veículos que a formam. A Figura 62 apresenta a porcentagem de veículos que 

trafegaram pela rua Manoel Evaldo Muller durante o período de contagem. 

Analisando a composição desta via, percebe-se que essa é na maior parte 

composta por veículos leves (57,93% de veículos leves), seguida por 

motocicletas que representam 31,73% da composição do tráfego. Os veículos 

pesados (caminhões e ônibus), são os de menor representatividade nesta via. 

 

 
Figura 62. Composição do tráfego total na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, em 
frente ao Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

Com relação a composição do tráfego de entrada e saída do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil, esse se apresentou composto na sua maioria por caminhões 

(35,45%) devido às obras de modernização e ampliação do estaleiro, seguido 

por veículos leves e motocicletas com 33,21% e 28,73%, respectivamente 

(Figura 63). 
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Figura 63. Composição do tráfego, na entrada e saída do Estaleiro Keppel Singmarine 
Brasil. 

 

7.2.2.3. Ponto de Observação #03 

 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

observação #03, na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, situado a 800 metros à 

oeste do Estaleiro Keppel (Tabela 5 e Tabela 6), totalizaram doze (12) horas de 

amostragem, e apresentaram um total de 1.148 (um mil cento e quarenta e oito) 

veículos, resultando, portanto, uma média de 96 veículos/hora. 

 

Observou-se uma pequena diferença com um maior volume de veículos no 

sentido Leste-Oeste, ou seja, de veículos seguindo em direção à BR-101, onde a 

contagem nesse sentido representou 50,52% do número de veículos total. Dessa 

forma, o sentido contrário obteve um percentual de 49,48%, ou seja, 568 

veículos. 
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Tabela 11. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-Leste da rua 
Manoel Evaldo Muller, a 800 metros à oeste da Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 6 21 6 0 33 

09:00-10:00 12 24 13 0 49 

10:00-11:00 12 32 5 1 50 

11:00-12:00 15 26 5 0 46 

12:00-13:00 18 30 7 0 55 

13:00-14:00 13 34 2 0 49 

14:00-15:00 11 12 4 0 27 

15:00-16:00 11 30 7 1 49 

16:00-17:00 32 38 6 0 76 

17:00-18:00 33 32 6 0 71 

18:00-19:00 20 28 2 2 52 

19:00-20:00 6 5 0 0 11 

TOTAL 189 312 63 4 568 
 

Tabela 12. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-Oeste da rua 
Manoel Evaldo Muller, , a 800 metros à oeste da Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

Motocicletas Veículos leves 
Caminhões e 

ônibus 
convencionais 

Caminhões e 
ônibus 
longos 

08:00-09:00 6 20 6 1 33 

09:00-10:00 13 25 5 2 45 

10:00-11:00 13 30 6 2 51 

11:00-12:00 24 33 4 1 62 

12:00-13:00 20 24 8 0 52 

13:00-14:00 21 37 8 1 67 

14:00-15:00 13 33 3 1 50 

15:00-16:00 14 23 8 1 46 

16:00-17:00 20 34 11 2 67 

17:00-18:00 29 39 5 1 74 

18:00-19:00 22 18 4 0 44 

19:00-20:00 2 5 2 0 9 

TOTAL 197 301 70 12 580 
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Os resultados relativos à análise da variação de volume de tráfego durante o 

período analisado no sentido Oeste-Leste da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, a 

800 metros à oeste da Keppel, apresentou os maiores “picos” ao longo do 

período vespertino. Desta forma, verifica-se através da Figura 64 que os 

intervalos das 16:00 às 18:00h apresentaram os maiores volumes de tráfego. 

 

Em relação ao sentido Leste-Oeste (Navegantes – BR-101), a variação horária do 

volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, a 800 metros à oeste da 

Keppel, se comportou de maneira semelhante ao sentido oposto, só que com 

picos maiores no período matutino. A Figura 64 mostra que os principais horários 

de “picos” estão distribuídos no período matutino, com destaque para o intervalo 

das 11:00 às 12:00h. No período vespertino, os maiores volumes de tráfego 

ocorreram, principalmente, das 13:00 às 12:00h e das 16:00 às 18:00h. 

 

 
Figura 64. Variação horária do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 
Muller, obtidas no ponto de observação , a 800 metros à oeste da Keppel, nos dois 
sentidos, Navegantes, SC. 

 
Os horários de “picos” no final da manhã e no final do dia, que ocorreram em 

ambos os sentidos, podem ser decorrentes dos horários de expediente 

administrativo nas áreas urbanas. 
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A Figura 65 apresenta a porcentagem de veículos que trafegaram pela rua 

Manoel Evaldo Muller, a 800 metros à oeste da Keppel, durante o período de 

contagem. Analisando a composição desta via, percebe-se que essa é na maior 

parte composta por veículos leves (53,40% de veículos leves), seguida por 

motocicletas que representam 33,62% da composição do tráfego. Os veículos 

pesados (caminhões e ônibus), apesar de serem os menos representativos, 

sendo mais lentos e ocupando maior espaço na pista, interferem na mobilidade 

dos outros veículos, acarretando uma diminuição da vazão de tráfego das via. 

 

 
Figura 65. Composição do tráfego, no sentido Oeste-Leste (BR-101 - Navegantes), da 
BR-470. 

 

 
Figura 66. Composição do tráfego, no sentido Leste-Oeste (Navegantes - BR-101), 
da BR-470. 
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7.2.2.4. Considerações Finais 
 
De maneira geral, observou-se durante o período amostrado um maior volume 

de veículos no sentido Oeste-Leste, ou seja, de veículos provenientes da BR-101 

em direção à Navegantes. Os períodos com maior volume de veículos observados 

estiveram no final do período matutino e início e final do período vespertino.  

 

A partir das informações da variação horária do volume de tráfego, pode-se dizer 

que a variação de fluxo pode ser influenciada pela rotina das atividades 

comerciais e industriais da região. Essas são os principais atividades geradoras 

de tráfego na BR-470, pois essa rodovia proporciona, a partir da BR-101, o 

principal acesso ao Município de Navegantes. Além disso, fica evidente através 

das observações realizadas nos postos de observação #02 e #03, que a rua 

Prefeito Manoel Evaldo Muller é também utilizada como via de entrada e saída 

(acesso) à cidade de Navegantes. 

 

Em relação à composição do tráfego, percebe-se uma diferenciação entre o posto 

de observação #01 (BR-470) e os postos #02 e #03 (rua Prefeito Manoel Evaldo 

Muller), apesar da maior parte da frota observada ser composta por veículos 

leves em todos os postos de contagem. No posto #01 foi observado uma maior 

quantidade de caminhões e ônibus, enquanto que nos postos #02 e #03, as 

motocicletas foram as mais observadas, seguidas pelos veículos leves. Observa-

se que o presente diagnóstico reflete uma situação de fluxo de trânsito normal 

das vias em questão, já que esta área é predominantemente industrial, e que a 

rua Prefeito Manoel Evaldo Muller também é utilizada para acesso à BR-101 pelos 

moradores dos bairros Machados e Volta Grande. 
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8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

8.1. Caracterização da Paisagem Urbana da Área de Influência 

 

O termo paisagem é polissêmico, ou seja, pode ser utilizado de diferentes 

maneiras e por várias ciências. Essa categoria geográfica consiste em tudo aquilo 

que é perceptível através de nossos sentidos (visão, olfato, tato e audição). No 

entanto, a análise da paisagem é mais eficaz através da visão. Nesse sentido, a 

geografia moderna, que priorizava os estudos dos lugares e das regiões, utilizou-

se da fisionomia dos lugares para atingir êxito em suas abordagens geográficas, 

observando as transformações no espaço geográfico em decorrência das 

atividades humanas na natureza. 

 

A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio 

natural, humano, social, cultural ou econômico e que se articulam uns com os 

outros. A paisagem está em constante processo de modificação, sendo adaptada 

conforme as atividades humanas. 

 

Para Oliver Dolfuss, geógrafo francês, as paisagens são fruto da ação humana no 

espaço e as classifica em três grandes famílias, em função das modalidades da 

intervenção humana: 

 

� Paisagem natural: não foi submetida à ação do homem. 

� Paisagem modificada: é o fruto da ação das coletividades de caçadores e de 

coletores que, mesmo não exercendo atividades pastoris ou agrícolas, em 

seus constantes deslocamentos, pode modificar a paisagem de modo 

irreversível, através do fogo, derrubadas de árvores, etc. 

� Paisagens organizadas: são aquelas que representam o resultado de uma 

ação consciente, combinada e contínua sobre o meio natural, como, por 

exemplo, as cidades, praças, etc. 

 

O aspecto fisionômico da vegetação do Vale do Itajaí é caracterizado por dois 

tipos fundamentais, ou seja: a vegetação do Alto Vale e do Baixo e Médio Vale. 

Pela sua importância em relação ao presente estudo, será aqui apresentada 
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apenas a vegetação do Baixo e Médio Vale do Itajaí (FAMAI, 2009). No Baixo e 

Médio Vale do Itajaí, podemos encontrar diversos tipos de vegetação bem 

distintos, de acordo com as condições edáficas e geográficas locais (FAMAI, 

2009). Assim, podemos encontrar nessa área agrupamentos típicos, 

principalmente os seguintes: 

 

� Vegetação da Região Litorânea; 

� Vegetação das Planícies Quaternárias; 

� Vegetação das Várzeas Aluviais; e, 

� Vegetação ao Longo dos Rios. 

 

O Município de Navegantes, situado na margem esquerda da foz do rio Itajaí-

Açu, possui uma área de 111,461 km², sendo a vegetação remanescente 

caracterizada como vegetação predominante de Mata Atlântica Tropical. Sua 

hidrografia é composta pelos rios Gravatá, ribeirão Guaporuma, ribeirão das 

Pedras, ribeirão do Baú, rio Luiz Alves, e o rio Itajaí-Açu. 

 

O presente item deste estudo objetiva caracterizar a paisagem na área de 

influência do Estaleiro Keppel, no bairro Volta Grande, tanto na parte da 

composição vegetal assim como nos aspectos de urbanização. 

 

8.1.1. Materiais e Métodos 

 

Para o diagnóstico da paisagem foi utilizado o método de caminhamento 

(FILGUEIRAS et al., 1994), que consiste em percorrer toda a área de influência 

do empreendimento levantado toda a situação urbanística e paisagística de 

entorno. Foram caracterizadas as tipologias existentes e foi realizada a 

identificação das espécies vegetais mais dominantes fisionomicamente, sendo 

reconhecidos e discriminados os diferentes núcleos vegetais. 

 

8.1.2.  Resultados e Discussão 

 

Na caracterização paisagística do entorno da área de influência do Estaleiro 

Keppel, pode-se observar que a região tem uma estrutura urbanística e 
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paisagística bem diversa, com núcleos de vegetação, área residencial e 

industrial, sendo que a região com vegetação possui diversas estruturas 

vegetacionais, como remanescentes florestais, pastos (campo), banhado, 

reflorestamento. A área residencial possui diversos tipos de residências 

(alvenaria, alvenaria/madeira e madeiras). A área com ocupação industrial 

possui diversos estaleiros, dentre eles os estaleiros Keppel, Zemar e Joel Santos. 

 

Na área de remanescentes florestais foi verificada presença das seguintes 

espécies de plantas, conforme apresentado pela Tabela 13. 

 

Tabela 13. Lista de táxons da vegetação catalogada na área de 
influência do Estaleiro Keppel, no bairro Volta Grande, Navegantes (SC). 

Família Espécie Nome Popular 
ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolia Aroeira 

ANNONACEAE Xylopia brasiliensis Pindaíba 
CECROPIACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 
COMPOSITAE Vernonia discolor Pau-toucinho 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Maria-mole 
 Pera glabrata Seca-ligeiro 
 Hyeronima alchorneoides Licurana 
 Ricinus communis Mamona* 

FABACEAE Cassia ferruginea Acácia* 
 Schizolobium parahybae Guarapuvu 
 Delonix regia Flamboyant* 

LEGUMINOSAE Mimosa bimucronata Silva 
 Dalbergia sp. Cabiúna 
 Inga marginata Ingá 

MALVACEAE Hibiscus rona sinensis Hibisco* 
MELASTOMACEAE Miconia cinnamomifolia Jacatirão 

 Tibouchina grandiflora Orelha-de-onça 
 Leandra cardiophylla Pixirica 

MELIACEAE Melia azedarach Cinamomo* 
 Cabralea canjerana Canjerana 

MORACEAE Ficus insipida Figueira-mata-pau 
 Fícus enormis Figueira 

MYRTACEAE Eucalyptus sp. Eucalipto* 
 Eugenia uniflora Pitanga 
 Psidium guajava Goiaba* 
 Myrciaria trunciflora Jaboticaba 
 Psidium cattleianum Araçá 
 Rapanea ferruginea Capororoca 

PALMAE Attalea dubia Indaiá 
 Syagrus romanzoffiana Jerivá 
 Euterpe edulis Palmito 

PINACEAE Pinus elliottii Pinus*  
POACEAE Bambusa sp. Bambu* 
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Família Espécie Nome Popular 
 Melinis minutiflora Capim-gordura* 
 Pennisetum purpureum Capim-elefante* 
 Brachiaria sp. Bráquiaria* 

POLYPODIACEAE Nephrolepis polypodium Samambaia 
 Pteridium aquilium Samambaia 

ROSACEAE Eriobotrya japonica Nêspera* 
RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-porca 

SAPINDACEAE Dodonea viscosa Vassoura 
 Cupania vernalis Camboatá 

*Espécies exóticas. 

 

A vegetação atual do terreno da Keppel está totalmente inserida na Área de 

Preservação Permanente - APP do rio Itajaí-Açu. Contudo, grande parte da área 

já está descaracterizada, principalmente pela ocupação industrial histórica da 

região. A cobertura vegetal encontrada é composta por diferentes formações, 

desde bancos de macrófitas aquáticas, nas áreas banhadas pelo rio, vegetação 

ruderal, no entorno da área ocupada pela indústria instalada, árvores isoladas 

até um pequeno remanescente de vegetação florestal. 

 

As macrófitas aquáticas formam uma comunidade flutuante em uma pequena 

reentrância do rio no terreno (Figura 67). As principais espécies encontradas 

foram Saggitaria montevidensis, Polygonum acuminatum, Luziola peruviana, 

Eicchornia crassipes, Ludwigia tomentosa, entre outras. 

 

 
Figura 67. Banco de macrófitas aquáticas encontrado 
no terreno. 
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Além do banco de macrófitas, algumas espécies hidrófilas, como Annona glabra 

(Figura 68) e Mimosa bimucronata (Figura 69) foram encontradas fixas na 

barranca do rio, estando esse tipo de vegetação totalmente alterado de suas 

características naturais. As barrancas do rio apenas apresentam espécies 

herbáceas em sua cobertura, principalmente composta por Urochloa sp., capim-

braquiária, espécie dominante na área onde o solo foi removido ou aterrado. 

 

 
Figura 68. Annona glabra, espécie típica de ambientes 
aquáticos com influência marinha. 

 

 
Figura 69. Maricá (Mimosa bimucronata) fixo à 
barranca do rio Itajaí-açu. 
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A vegetação ruderal ocupa a maior parte do terreno, onde estão acontecendo ou 

já aconteceram alterações no solo, permitindo que essas espécies consigam 

colonizar essas novas áreas abertas. As espécies ruderais são 

predominantemente herbáceas, sendo a maior parte composta por nativas ou 

sub-espontâneas, cobrindo o terreno de maneira esparsa e apresentando até 1 

metro e meio de altura. Dentre as espécies ruderais pode-se destacar Riccinus 

comunis, Urochloa sp., Paspalum urvillei, Eragrostis bahiensis, Pennisetum 

giganteum, Buddleja brasiliensis, Chenopodium ambrosioides, Spermacoce 

verticilata, Marsipianthes chamaedryflora, Solanum americanum, Crotalaria 

incana, Sporobulus indicus, entre outras. 

 

As árvores isoladas encontradas são compostas principalmente por exemplares 

de Eucalyptus sp. (Figura 70) e por algumas espécies nativas. Existem também 

frutíferas exóticas distribuídas ao longo do terreno, principalmente goiabeiras 

(Psidium guayava).  

 

 
Figura 70. Alguns indivíduos de 
Eucalyptus sp. na borda do fragmento 
florestal. 

 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 8-120 - 
Capítulo VIII – Caracterização da Área de Influência do Estudo 

O remanescente florestal encontrado é composto por uma regeneração recente, 

com alguns indivíduos arbóreos mais antigos, principalmente de Alchornea 

glandulosa (tapiá-guaçu) Citharexylum mirianthum (tarumã-branco), Nectandra 

oppostifolia (canela-ferrugem) Matayba guianensis (camboatá-branco), entre 

outras. O fragmento analisado se localiza na parte oeste do terreno, 

acompanhando o muro que divide dois lotes. O estrato arbustivo, ausente em 

algumas partes do fragmento, é dominado principalmente por Piper arboreum, 

que em alguns casos atinge o porte arbóreo. O sub-bosque é bastante alterado, 

sendo muito comum o solo exposto na área analisada e a ocorrência de poucas 

espécies herbáceas. O epifitismo está restrito a algumas árvores de grande 

porte, sendo composto principalmente por Rhipsalis baccifiera, R. houlletiana, 

Tillandsia gardneri, T. usenoides, Vriesea gigantea, Aechmea nudicaulis, Cattleya 

sp, Epidndrum rigidum, entre outras. Dentre as lianas e trepadeiras herbáceas 

destacam-se Anthurium scandens, Dioscorea cinnamomea, Smilax 

quinquenervea, Tragia volubilis, entre outras. Também existem cultivos de uma 

taquereira, Bambusa tuldoides, tanto no entorno como dentro do fragmento. A 

parte norte da floresta, voltada para estrada, se regenerou sobre um antigo 

pomar, no qual várias espécies frutíferas arbóreas fazem parte da floresta como 

Plinia trunciflora (jabuticabeira), Eryobotria japonica (nespereira) Citrus spp. 

(laranjeiras, limoeiros) a fruta do conde (Annona muricata) entre outras. Nesse 

local, cabe ressaltar a ocorrência de duas figueiras de grande porte, pertencente 

à espécie nativa Ficus organensis, provavelmente cultivadas por antigos 

moradores ou selecionadas como ornamentais, quando da derrubada do mato 

que outrora existiu (Figura 71). Essas duas figueiras abrigam grande riqueza de 

espécies epifíticas, principalmente de bromélias e cactos citados anteriormente. 
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Figura 71. Aspecto da copa de Ficus 
organensis coberta de epífitas. 

 

Na Figura 72 estão apresentadas algumas características paisagísticas da região 

de influência do empreendimento. Como já citado anteriormente, esta área 

possui diversas estruturas, sendo que o remanescente florestal que sofre a maior 

ação antrópica, sendo que no campo foram observados poucos espécimes da 

fauna, principalmente indivíduos dos grupos da mastofauna e hepertofauna 

(Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16). Os mamíferos observados em campo são 

animais domesticados como exemplo: caninos, felinos, bovinos e equinos. 

Também foi verificado a presença de animais transmissores de doenças (ratos). 
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Figura 72. Características paisagísticas da área de influência do Estaleiro Keppel, 
Bairro Volta Grande, Navegantes, SC. 

 

Tabela 14. Lista de espécies da mastofauna que ocorrem na região 
do baixo estuário do rio Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). 

Família Espécie Nome Vulgar 

Cavidae Cavia aperea Preá 

Didelphidea Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

Didelphidea Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-preta 

 

Tabela 15. Espécies de anfíbios encontradas na região do baixo 
estuário do rio Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN; 2009). 

Família Espécie Nome Vulgar 

Leptodactylidae Leptodactylus pentadactilus Rã-pimenta 

Leptodactylidae Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga 

Leptodactylidae Physalaemus sp. Rã 

Hylidae Hyla sp. Perereca 
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Tabela 16. Espécies de répteis encontradas na região do baixo 
estuário do rio Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). 

Família Espécie Nome Vulgar 

Teiidae Tupinambis teguixim Teiú 

Teiidae Tupinambis merianae Teiú 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa 

Colubridae Spilotes sp. Caninana 

Viperidae Bothrops jararaca Jararaca 

 

A avifauna da região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu, assim como áreas 

adjacentes, são compostas por 45 famílias de aves que possuem 106 espécies 

(Tabela 17). O estudo realizado por Zimmermann & Branco (2009), no período 

de 1996 a 2006, catalogou 59 espécies de aves para regiões fragmentadas no 

Saco da Fazenda, na região da foz do rio Itajaí-Açu, o que representa 55,66% 

das espécies de aves existentes no baixo estuário do rio Itajaí-açu, comparados 

com os resultados obtidos no Estudo de Impacto Ambiental de Operação da 

Barragem de Contenção da Cunha Salina- SEMASA realizado por ACQUAPLAN 

(2009). 

 

Tabela 17. Lista de espécies da avifauna que ocorrem no baixo estuário rio 
Itajaí-Açu (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
Apodidae Notiochelidon cyanoleuca Andorinha azul e branca 

 Tachycineta leucorrhoa Andorinha de rabadilha branca 
 Chaetura andrei. Andorinhão do temporal 
 Streptoprocne zonaris Andorinhão  

Cuculidae Piaya cayana Alma de gato 
 Guira guira Anú Branco 
 Crotophaga ani Anú preto 

Cardinalinae Passerina brissonii Azulão 
Trochilidae Melanotrochilus fuscus Beija-flor preto 

 Eupetomena macroura Beija-flor tesoura 
 Colibri serrirostris Beija-flor 
 Leucochloris albicollis Beija-flor 
 Polytmus milleri Beija-flor verde 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bentevi 
 Megarhynchus pitangua Bentevi de bico chato 
 Todirostrum sp Ferrerinho  
 Tyrannus savana Tesourinha do campo 
 Myiarchus ferox Maria cavaleira 
 Satrapa icterophrys Suiriri 
 Machetornis rixosus Suiriri cavaleiro 
 Tyrannus melancholicus Suiriri comum 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
 Camptostoma obsoletum Risadinha 

Estrildidae Estrilda astrild Bico de lacre 
Emberizidae Coereba flaveola Cambacica 

 Sicalis flaveola Canário da terra 
 Sicalis sp Canario sp 
 Icterus cayanensis Encontro 
 Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 
 Donacospiza albifrons Tico-tico do banhado 
 Amamodramus humeralis Tico-tico do campo 
 Zonitrichia campensis Tico-tico verdadeiro 
 Tachyphonus coronatus Tié preto 
 Tersina viridis Saí-andorinha 
 Dacnis cayana Saí-azul 
 Ramphocelus bresilius Tié sangue 
 Sturnella militaris Policia-inglesa 
 Leistes superciliaris Polícia Inglesa do Sul 
 Volatinia jacarina Tiziu 
 Sporophila caerulescens Coleirinha 

Motacillidae Anthus sp Caminheiro  
Vireonidae Molothrus bonariensis Chopim-gaudério 

Threskiornithidae Ajaia ajaja Colhereiro 
Troglodytidae Troglodytes aedon Corruíra 

 Troglodytes rufulus Corruíra marrom 
Strigidae Athene cunicularia Coruja buraqueira 

 Rhinoptynx clamator Coruja orelhuda 
Furnariidae Geositta cunicularia Curriqueiro 

 Furnarius rufus João de barro 
 Synallaxis spixi João teneném 
 Sporophila frontalis Tifli 

Falconidae Polyborus plancus Caracará 
 Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 

Fregatidae Fregata magnificens Fragata 
Laridae Larus dominicanus Gaivotão 

 Sterna hirundinacea Trinta-réis 
Ardeidae Egretta caerulea Garça azul 

 Casmerodius albus Garça branca grande 
 Egretta thula Garça branca pequena 
 Nycticorax nycticorax Garça dorminhoca 
 Butorides striatus Socozinho 
 Syrigma sibilatrix Maria Faceira 
 Nycticorax nycticorax Socó noturno 

Rallidae Porphyriops melanops Frango d´agua 
 Gallinula chloropus Galinha d`agua 

Thraupinae Euphonia sp Gaturamo  
Accipitridae Buteo magnirostris Gavião carijó 

 Accipiter superciliosus Gavião miudinho 
 Elanoides forficatus Gavião tesoura 

Jacanidae Jacana jacana Jaçanã 
Scolopacidae Calidris sp Maçarico  
Escolopacidae Calidris pusilla Maçarico-miúdo 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
Anatidae Amazonetta brasiliensis Marreca Ananaí 

 Anas cyanoptera Marreca colorada 
 Dendrocygna bicolor Marreca peba 
 Anas sp Marreca  

Alcedinidae Ceryle torquata Martim pescador grande 
 Chloroceryle amazona Martim-pescador verde 

Scolopacidae Gallinago paraguaiae Narceja Comum 
Ploceidae Passer domesticus Pardal  

Recurvirostridae Himantopus himantopus Pernalonga comum 
Picidae Picumnus cirratus Pica-pau anão 

 Piculus aurulentus Pica-pau-dourado 
 Colaptes melanchloros Pica-pau-carijó 

 Colaptes campestris Pica-pau do campo 
Columbidae Columba sp Pombo correio 

 Columbina passerina Rola cinza 
 Geotrygon montana Rola juriti piranga 
 Columbina talpacoti Rola roxa 
 Columbina picui Rolinha branca 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 
 Charadrius semipalmatus Maçarico de coleira 

Turdidae Turdus leucomelas Sabia de cabeça cinzenta 
 Turdus rufiventris Sabia laranjeira 
 Turdus amaurochalinus Sabia poca 

Thraupinae Thraupis sayaca Sanhaço cinza 
Rallidae Aramides cajanea Saracura tres potes 

Rynchopidae Rynchops nigra Talha-mar 
Mimidae Mimus gilvus Tejo de praia 

Cathartidae Coragyps atratus Urubu preto 
 Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 
Cracide Ortalis squamata Aracuã 

Parulidae Parula pitiayumi Mariquita 
 

No Estudo de Impacto Ambiental do Estaleiro Aker Promar (atual Estaleiro 

Navship), situado próximo ao empreendimento analisado pelo presente EIV, 

foram registradas a ocorrência de 45 espécies de aves distribuídas em 40 

gêneros e 25 famílias. Do total de espécies levantadas, duas (4,5%) são 

consideradas aves marinhas ou litorâneas; nove espécies de hábitos limícolas 

(20,0%); e 29 espécies (64,5%) são habitantes das bordas ou visitantes 

originários da Mata Atlântica (UNIVALI, 2004). 

 

Na execução do Plano Básico Ambiental do Estaleiro Navship, desenvolvido no 

período de 20 meses de monitoramento, foram registrados 91 espécies de aves, 

em 81 gêneros diferentes, distribuídos em 34 famílias. As famílias mais 
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representativas foram: Emberizidae (15), Tyrannidae (09), Ardeidae (06), e 

Columbidae, Apodidae e Furnariidae, com quatro (4) espécies cada (ACQUAPLAN, 

2007).  

 

Na Tabela 15 estão listadas as espécies de aves encontradas nos trabalhos 

realizados para avifauna por UNIVALI (2004); ACQUAPLAN (2006); ACQUAPLAN, 

(2007); ACQUAPLAN (2009). Sendo que as famílias mais importantes para região 

são Emberizidae (15,24%), Tyrannidae (8,57%), Ardeidae (6,67%), Trochilidae 

(4,76%) e a Comlumbidae (4,76%) (Figura 73). 
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Figura 73. Porcentagem de espécies encontradas por família 
da avifauna dos estuários rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim entre 
os anos 2004 a 2007 (Fonte: ACQUAPLAN, 2009). 

 

8.2. Equipamentos Urbanos na Área de Estudo 
 

Os bairros Machados e Volta Grande contam com uma escola de educação básica 

e três centros municipais de educação infantil. A Escola de Educação Básica 

“Adelaide Konder” (Figura 74), fundada em 1942, esta localizada na rua 

Macarini, 350. Segundo sua direção, atende aproximadamente 1.000 alunos de 

1ª a 8ª série e ensino médio. Possui 48 servidores e o corpo docente é composto 

por 40 professores. Essa escola apresenta taxa de ocupação de 100% e a lista de 

espera é extensa, pois sua área de abrangência inclui, além de Machados, os 
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bairros Volta Grande, N. Sª das Graças e alguns alunos de São Domingos e Porto 

dos Escalvados. 

 

Está implantado nessa escola o Projeto Aprender, Ser, Conviver e Fazer desde 

2007 por iniciativa da própria escola. As metas desse projeto estão baseadas nos 

“8 jeitos de mudar o mundo”1, que são: Acabar com a fome e a miséria; 

Educação básica de qualidade para todos; Igualdade entre sexos e valorização da 

mulher, Reduzir a mortalidade infantil, Melhorar a saúde das gestantes; 

Combater a AIDS, a malária e outras doenças; Qualidade de vida e respeito ao 

meio ambiente; Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

 

Esse projeto realiza palestras (conscientização contra as drogas, bullying etc.) e 

envolve os alunos em atividades comunitárias, como a Caminhada pela Vida, o 

Pedágio da APAE, Pedágio do Cancer de Mama, Deputado por Um Dia entre 

outras. 

 

 
Figura 74. Escola de Educação Básica “Adelaide 
Konder”, bairro Machados (Navegantes, SC). 

 

A direção da escola relatou ainda que as principais deficiências são a necessidade 

de construção de uma biblioteca e de uma quadra esportiva coberta. Com 

relação aos centros municipais de educação infantil (CMEI), a tabela seguir 

apresenta as principais informações. 

 
                                       
1 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) são um conjunto de metas pactuadas pelos 
governos dos 191 países-membros da ONU. 
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Tabela 18. Centros municipais de educação infantil dos bairros Machados e Volta Grande, 
Navegantes, SC. 

CMEI 
Ano de  

Fundação 
Abrangência 

Nº de 
Crianças 

Taxa de 
Ocupação 

Pedacinho do 
Céu (Rua 
Orlando Ferreira 
nº 892) 

2008 

N. Sª das 
Graças, 
Porto das 
Balsas, São 
Domingos e 
Machados 

300  
(4 meses a 6 
anos) 

100% 

Profª Solange 
Pascuali de 
Souza (Rua João 
Gazaniga nº 
118) 

2009 

Machados, 
Volta Grande 
e N. Sª das 
Graças. 

100 100% 

Profª Elvira Piere 
da Silva (Rua 
Irineu José da 
Silva nº 183) 

1985 Machados 85 (4 a 6 anos) 100% 

 

Todas as unidades de ensino infantil apresentam taxa de ocupação de 100% e 

grande procura por vagas, que apesar de serem destinadas para Machados, 

também são preenchidas por crianças dos bairros N. Sª das Graças, Porto das 

Balsas, São Domingos e Volta Grande. 

 

 
Figura 75. CMEI Pedacinho do Céu (A) e CMEI Profª Elvira Piere da 
Silva (B). 

 

Para possibilitar o atendimento de um número maior de crianças foi implantado 

no bairro Porto das Balsas o Centro Municipal de Educação Infantil Professora 

Nerozilda Pinheiro Ferreira. Para a sua implantação foram investidos mais de R$ 

1 milhão. Nessa nova creche, com capacidade de atender 300 crianças com 

idade entre zero e três anos, já estão sendo atendidas 210 crianças em período 

integral. Para tanto, a sua infraestrutura apresenta mais de 500 metros 

quadrados e inclui sete salas de aula, todas com banheiro, cozinha, amplo 
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refeitório, sala para os professores, direção e depósito, parquinho infantil, além 

de outros três banheiros externos. 

 

Quanto a saúde pública, no dia 10 de fevereiro de 2011 foi inaugurada a 

Policlínica do bairro Machados (Figura 76). Essa unidade de saúde esta localizada 

na rua Paulino de Lima s/nº e é resultado das reivindicações realizadas pela 

comunidade. A Policlínica possui nível de atenção ambulatorial de baixa atenção 

e média complexidade e oferece para a região serviços de clínica geral, pediatria, 

ginecologia, odontologia e atendimento básico de enfermagem. Conta com 

quatro médicos (02 ginecologistas, 01 clínico geral e 01 pediatra), 01 

enfermeiro, 03 técnicos de enfermagem, 04 auxiliares de enfermagem, 01 

dentista e 09 agentes comuniários do Programa de Saúde da Família – PSF 

(http://cnes.datasus.gov.br). A Policlínica de Machados possui instalação 

ambulatorial composta por: 

 

� dois consultórios médicos; 

� um consultório odontológico; 

� uma sala de curativo; 

� uma sala de enfermagem; 

� uma sala de imunização; e 

� uma sala de nebulização. 

 

 
Figura 76. Policlínica do Bairro de Machados, 
Navegantes (SC). 
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Já a a Unidade Básica de Saúde do bairro Volta Grande possui menor porte e 

está localizada na rua Geral s/n. A unidade possui nível de atenção ambulatorial 

básica e média complexidade e conta com serviços odontologia e atendimento 

básico de enfermagem. Possui uma (01) auxiliar de enfermagem e um (01) 

dentista. 

 

8.3. Análise da Legislação Incidente 

8.3.1. Dispositivos Legais 

8.3.1.1. Da necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança para o Projeto 

Proposto 

 

O desenvolvimento econômico das cidades, em conjunto com o crescimento 

populacional, tem ocasionado incômodo e perturbação geralmente relacionados 

aos efeitos de atividades que venham ocasionar danos ao meio ambiente e, 

consequentemente, na qualidade de vida da sociedade. Desta forma, a 

Administração Pública Municipal tem adotado posturas preventivas que visam 

minimizar os impactos ambientais ocorridos, e se insere como um dos 

instrumentos de planejamento urbano: Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

que vem contribuir na defesa dos interesses coletivos. 

 

O EIV é um dos instrumentos de política urbana previsto pelo Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) conforme previsto no Capítulo II – Dos 

Instrumentos da Política Urbana, Seção I – Dos Instrumentos em geral, Art. 4º, 

inciso VI: 

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos: 

“VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV)”. 

 

Segundo Willemam (2007), a Lei 10.257/2001, que estabelece diretrizes 

gerais da política urbana, trouxe instrumentos inovadores para gestão das 

cidades, entretanto o texto legal não trata unicamente do meio ambiente urbano 

e de sua qualidade, mas aborda de forma concisa, e quase sempre implícita, as 
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exigências ambientais que se esboçam na Constituição Federal e na Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

 

Para o autor, o Estatuto da Cidade ao regulamentar o capítulo da Constituição 

que trata da Política Urbana, cria um sistema correlato à proteção do meio 

ambiente, acabando por formar um direito urbano-ambiental, ramo do Direito, 

que de forma interdisciplinar busca contemplar a dimensão urbanística com os 

princípios de proteção ao meio ambiente. 

 

Diante dos arts. 36 ao 38 da Lei n° 10.257/2001 constata-se que o Estudo 

Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de relevante caráter 

preventivo, assim como EIA, posto que contempla os possíveis efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades (WILLEMAM, 2007). 

 

Sua exigência depende de lei municipal regulamentadora, conforme preconiza o 

Art 36 da Lei n° 10.257/2001: 

 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 

privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 

de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 

ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo 

do Poder Público municipal. 

 

O EIV deverá contemplar aspectos negativos e positivos do empreendimento ou 

atividade e, se possível, apontar alternativas para minimizar ou eliminar as 

negatividades, buscando conciliar interesses. Poderá, ainda, ser exigido em 

qualquer caso, independentemente da ocorrência ou não de significativo impacto 

de vizinhança, entretanto é a lei municipal que define quais são as atividades e 

empreendimentos que dependerão do EIV para obtenção de licença ou 

autorização para construção, ampliação e funcionamento. Isso porque, 

projetando para o futuro, serão estas possivelmente responsáveis por afetar a 

qualidade de vida da população residente na área ou nas proximidades. 
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O Art. 37 dessa Lei estabelece que deverão constar as seguintes questões no 

EIV: 

 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 

incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Cabe destacar que é preciso evitar possíveis confusões entre EIV e EIA. De 

acordo com Willemam (2007), apesar de serem espécies de mesmo gênero, 

ainda que a lei fosse omissa, um não substituiria o outro, especialmente porque, 

quanto à avaliação dos impactos, ambos divergem significativamente quando se 

fala em finalidade. O EIA visa o licenciamento ambiental, tanto que é aprovado 

pelo órgão ambiental e se destina a identificar recursos ambientais e suas 

interações tal como existem, considerando os meios físico, biológico e 

socioeconômico. Neste, avalia-se também a melhor localização e alternativa 

tecnológica, considerando as medidas mitigadoras e compensatórias. Já o EIV 

visa o licenciamento urbanístico e destina-se a empreendimentos de impacto 

significativo no espaço urbano, não existindo limitação de extensão territorial ou 

de área construída, sua finalidade é diagnóstico ambiental e socioeconômico, 

além de instruir e assegurar ao Poder Público a capacidade do meio urbano para 

comportar determinado empreendimento. 

 

O EIV se enquadra em mais um dos instrumentos que permitem a tomada de 

medias preventivas pelo ente estatal a fim de evitar o desequilíbrio do 

crescimento urbano, garantir as mínimas condições de ocupação dos espaços, 

bem como assegurar a população a tutela do meio ambiente nas cidades. Isso 
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sustentando a incindível relação entre o urbanismo e o meio ambiente, posto que 

somente assim existirá uma real possibilidade de proteção ao meio ambiente no 

espaço urbano, não permitindo que a aplicação do instituto mantenha-se aquém 

a um direito que emerge do direito à vida e da dignidade da pessoa humana 

(WILLEMAM, 2007). 

 

8.3.1.2. Legislação Urbanística do Município de Navegantes 

 

A Lei Complementar 55, de 22 de julho de 2008, que  

institui o Código Urbanístico, define princípios, políticas, estratégias e 

instrumentos para o desenvolvimento do Município de Navegantes, assim como 

estabelece as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, define a área do 

empreendimento, localizado na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller no 3388, bairro 

Machados, como Macrozona Urbana de Indústria e Serviços I, que de 

acordo com os arts. 40 e 41, tem como usos permitidos indústrias de 

médio impacto relacionadas ao uso do rio. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança, instituído pela Lei Federal Nº 10.257, de 

10 de julho de 2001, define que compete ao município definir quais as 

atividades privadas ou públicas, como também os empreendimentos que 

dependerão da elaboração deste estudo. No caso do Município de Navegantes, de 

acordo com o estabelecido no artigo 268 e 269 da referida Lei 

Complementar, a atividade, pelo seu porte, se enquadra na previsão 

legal municipal para apresentação do referido estudo.   

 

A Lei Complementar 55 de 22 de julho de 2008, estabelece, em seu art. 

221 que a localização dos usos e das atividades no território municipal estará 

condicionada à incomodidade gerada pelo uso ou pela atividade e a 

compatibilidade deste incômodo com as características e objetivos da Macrozona 

e da Via em que pretende se instalar.  

 

Estabelece ainda, no art. 222 que os usos e atividades, de acordo com o Plano 

Diretor, são graduados em: I - não incômodos; II - incômodos 1; e III - 

incômodos 2.  Os usos e atividades incômodos poderão alterar sua classificação 
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desde que cumpram medidas mitigadoras que reduzam seu grau de 

incomodidade. São consideradas  medidas mitigadoras aquelas que objetivam 

reduzir ou eliminar os impactos previstos pela instalação do uso ou da atividade 

ao meio ambiente. 

 

O empreendimento proposto pode ser classificado como de nível de 

Incomodidade I, sendo admitida sua instalação na Macrozona Urbana de 

Indústrias e Serviços I, conforme demonstram os Anexos IV e VI (abaixo) da Lei 

Complementar 55 de 22 de julho de 2008. 
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8.3.1.3. Lei Complementar Nº 55/2008 

 

O EIV, cuja regulamentação é obrigatória para todos os municípios brasileiros 

(art. 36 e 37), já é exigido por muitos municípios que adotaram critérios 

relacionados à sua elaboração através de Lei municipal, como o município de 

Paranaguá (PR).  

 

Neste caso, a Lei Complementar nº 55/2008 estabelece a obrigatoriedade da 

apresentação, por parte do empreendedor, à administração municipal, do EIV 

como pré-requisito para concessão de licenças, autorizações e alvarás de 

construção, localização e funcionamento relativos a empreendimentos e 

atividades econômicas geradoras de impacto. 

 

O art. 264 da referida lei complementar estabelece que o Estudo Prévio de 

Impacto de Vizinhança - EIV - tem por objetivo sistematizar os procedimentos 

que permitirão ao município compreender qual impacto determinado 
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empreendimento ou atividade poderá causar no ambiente socioeconômico, 

natural ou construído, bem como dimensionar a sobrecarga na capacidade de 

atendimento de infra-estrutura básica, quer sejam empreendimentos públicos ou 

privados, habitacionais ou não-habitacionais. 

 

Além disto determina que o sistema de Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança 

deve caracterizar-se pelo processo democrático participativo que permita a 

avaliação comunitária dos resultados impactantes da implantação de 

determinado empreendimento, devendo orientar o processo decisório sobre a 

implantação de um empreendimento ou atividade de impacto. 

  

O art. 265 da Lei Complementar nº 55/2008 estabelece que a  elaboração e 

apreciação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, incluindo a fixação 

de medidas compensatórias e mitigadoras, deverá observar: 

 

I - as diretrizes estabelecidas para a área de influência do empreendimento ou 

atividade;  

II - as estimativas, metas e parâmetros, quando existentes, relacionadas aos 

padrões de qualidade urbana e ambiental fixados nos planos governamentais ou 

em outros atos normativos federais, estaduais e municipais, bem como as 

normas  técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT;  

III - os programas e projetos governamentais propostos e em implantação na 

área de influência do empreendimento, atividade ou obra.  

 

A referida lei municipal, no art. 266, estabelece que a abrangência da 

vizinhança de que tratará o EIV fica definida pelas seguintes áreas: (a) a 

extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado, 

para avaliação de impactos sobre as redes de serviços públicos; (b)  a extensão 

das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado e a 

extensão das vias de acesso até os nós de tráfegos mais próximos, para 

avaliação de impactos sobre os sistemas viário e de transportes públicos; e (c) a 

quadra do empreendimento, mais as vias públicas lindeiras em um raio de 500m, 

mais os imóveis lindeiros a estas  vias públicas, para a avaliação de impactos 
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sobre a paisagem, sobre as atividades humanas instaladas, e sobre os recursos 

naturais. 

 

8.4. Plano de Diretor de Navegantes  

 

Em relação ao Código de Obras e Posturas do Município (Lei Municipal nº 

488/84), o Plano Diretor de Navegantes (PDN) atual, aprovado no ano de 2008 

(Lei Complementar 055/2008), “aos moldes do pré-estabelecido pelo Estatuto 

das Cidades, estabelece o cumprimento da função social da propriedade, bem 

como a participação popular na formulação, execução e acompanhamento de 

plano, programas e projetos de desenvolvimento urbano” (CABRAL NETO, 2009) 

um conjunto de Diretrizes que visa o crescimento organizado da cidade. 

 

Algo novo neste plano, portanto, são as Macrozonas onde o objetivo central é 

definir as áreas de crescimento e de preservação da cidade. No capítulo I o PDN 

está dividido em doze Macrozonas: Seção I) Macrozona de Proteção Ambiental 

(MZPA), Seção II) Macrozona Rural (MZR), Seção III) Marcrozona Urbana de 

Consolidação (MZC), Seção IV) Macrozona Urbana de Qualificaçao 1 (MZUQ1), 

Seção V) Macrozona de Qualificação 2 (MZUQ2), Seção VI) Macrozona de 

Qualificação 3 (MZUQ3), Seção VII) Macrozona de Qualificação 4 (MZUQ4), 

SeçãoVIII) Macrozona de Qualificação 5 (MZUQ5), Seção XIX) Macrazona 

Portuária (MZP), Seção X) Macrozona do Aeroporto MZAP), Seção X) Macrozona 

Urbana de Indústrias e Serviços 1 (MZUIS1) e Seção XII) Macrozona Urbana de 

Indústrias e Serviços 2 (MZUIS2). Já no Capítulo II) Das Zonas Especiais de 

Urbanização (ZEU) tem-se as seguintes seções: Seção I) Zona  Especial de 

Urbanização - São Pedro (ZEU-São Pedro), Seção II) Zona Especial de 

Urbanização de Gravatá (ZEU-Gravatá), Seção III - Zona Especial de 

Urbanização - Orla do Itajaí (ZEU-Orla do Itajaí) , Seção IV) Zona Especial de 

Urbanização - Nova Centralidade (ZEU-Nova Centralidade), Seção V) Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

 

Analisar-se-á com mais detalhes as três Macrozonas, a saber: MZPA  MZUIS1 e 

MZUIS2. A MZPA tem como características: (I) áreas de preservação permanente 

e unidades de conservação previstas ou existentes localizadas no território de 
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Navegantes; (II) áreas caracterizadas como Zona de Preservação Permanente, 

conforme o zoneamento costeiro estadual; (III) áreas caracterizadas como Zonas 

de Uso Restrito (ZUR), conforme o zoneamento costeiro estadual; (IV) áreas 

remanescentes significativas de ecossistemas existentes; V) áreas importantes 

para preservação da paisagem existente; (VI) áreas relevantes para a 

preservação de mananciais de abastecimento de água potável da cidade.  

 

A MPZA tem como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

(I) preservar a paisagem existente; (II) conservar ecossistemas existentes que 

possam ser afetados pela ocupação humana; (III) garantir o equilíbrio ambiental 

e a salubridade no município, preservando a água utilizada para o consumo; (IV) 

conservação da hidrografia existente no município, evitando a ocorrência de 

secas ou de desertificação; (V) possibilitar a ocupação humana de forma 

dispersa, com critérios restritivos e para atividades de baixo impacto; (VI) criar 

as unidades de conservação do Morro do Leiteiro, do Morro das Cabras e das 

Pedreiras, do Rio Gravatá e outros previstos por esta lei.  

 

Percebe-se que o Novo Plano Diretor cria um novo cenário para o Município de 

Navegantes no que tange à proteção ambiental, ou seja, o crescimento 

econômico deve respeitar as diretrizes protecionistas do meio ambiente, 

combinando, portanto, desenvolvimento e proteção. Segundo fontes do 

Departamento de Desenvolvimento Urbano de Navegantes, o Novo Plano supera 

as limitações e cria um ambiente favorável para o crescimento organizado da 

cidade. 

 

Já a MZUIS1 tem a seguinte constituição: (a) contém a área denominada de 

Machados e Volta Grande, com característica de grandes áreas de baixo 

adensamento populacional e boas condições topográficas para a instalação de 

indústrias de médio impacto e relacionadas ao uso do rio; e (b)  tem como 

objetivos, orientar as políticas públicas no sentido de: (I) promover a ocupação 

com fins de priorizar os usos para a indústria de pequeno e médio porte. 

 

Tem-se no capítulo II as ZEU onde o foco é na preservação das paisagens 

tradicionais culturais: (a) ZEU - São Pedro no artigo 44 diz que a região  
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compreende o Bairro São Pedro, com características de paisagem urbana 

tradicional, marcada pelas comunidades existentes, remanescentes do começo 

da urbanização do município; (b) o artigo 45 tem como objetivo orientar as 

políticas públicas no sentido de: I) promover a preservação da cultura tradicional 

existente na área através de investimentos públicos que protejam a paisagem  

urbana da pressão imobiliária bem como por meio de operações urbanas 

consorciadas, nos termos desta lei; II) promover, através da revitalização da 

área e regularização fundiária das irregularidades, a preservação da paisagem 

tradicional e o desenvolvimento turístico relacionado a este atrativo; III) 

promover o detalhamento das áreas que compõem a zona especial, sendo o 

centro, demarcado conforme o Anexo I, caracterizado pela ocupação tradicional, 

e o entorno, reservado ao desenvolvimento turístico, empreendimentos de sol e 

praia e adensamento populacional. 

 

Sobre o Bairro São Pedro, Cabral Neto (2009) adverte que “o que restou de 

tradição ao referido bairro foram os movimentos sociais, com culturas 

tradicionais dos tempos dos colonizadores açorianos. Todavia, com referência 

aos aspectos urbanísticos, verifica-se que pouco, ou quase nada resta dos 

primeiros habitantes daquela localidade, tornando-se um bairro urbano, tendo 

como único problema a questão de regularização fundiária, onde há falta de 

incentivo aos registros imobiliários.” Esta advertência de Cabral Neto permite 

sublinhar que o Plano Diretor de Navegantes, malgrado o seu caráter de 

preservação e implantação de políticas públicas para o turismo, esqueceu de 

fomentar o desenvolvimento das áreas de interesses sociais fazendo com que 

toda a cidade se aproprie do espaço público. 

 

Analisando o traçado urbano da área inserida no perímetro da Comunidade 

Tradicional de São Pedro, percebe-se a irregularidade das quadras, das vias e do 

parcelamento do solo provenientes do processo histórico de ocupação com 

influência açoriana e da falta de regularização fundiária. 

 

A ZEU - Gravatá também oferece um bom material para se discorrer sobre a 

nova configuração urbana de Navegantes. O artigo 46 diz que a região 

compreende a Orla do Gravatá e áreas contíguas, qualificadas pela ocupação de 
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veraneio e turismo de sol e praia. O artigo 47 tem como objetivo orientar as 

políticas públicas no sentido de: I - Promover a preservação das áreas 

ambientalmente frágeis no entorno do rio Gravatá, bem como consolidar as 

características da paisagem urbana existente na área, através de investimentos 

públicos que protejam o meio ambiente bem como por meio de operações 

urbanas consorciadas, nos termos desta lei; II - Promover o desenvolvimento da 

infra-estrutura local, com o objetivo de consolidar e desenvolver o turismo de sol 

e praia.  

 

Nesta Zona, Cabral Neto (2009, p. 88) chama a atenção que se esqueceu que o 

Bairro não gira tão somente entorno dos aspectos turísticos. Existe no bairro 

uma população indígena, que no horizonte concreto deve ser contemplada por 

políticas públicas. Desse modo, permite construir uma cidade preocupada com o 

desenvolvimento econômico, turístico, contudo sem rechazar as mazelas sociais 

historicamente apresentadas. 

 

A ZEU - Orla do Itajaí no seu artigo 48 compreende a região localizada à beira do 

rio Itajaí, entre a área portuária e Machados. E o artigo tem como objetivo 

orientar as políticas públicas no sentido de promover a revitalização e 

conservação da paisagem urbana da área, com foco para o desenvolvimento 

turístico. 

 

Já a última seção, ZEU - Nova Centralidade, tem no seu artigo 50 a região 

intermediária entre os dois principais centros urbanos do município, a área 

próxima ao aeroporto e o Gravatá, com condições de receber adensamento 

populacional e urbanização. O seu objetivo é orientar as políticas públicas no 

sentido de: (I) desenvolver na área investimentos em infra-estrutura e atrativos 

que promovam o adensamento de alta intensidade e a consolidação da área 

como um novo centro para o Município de Navegantes; e (II) promover o 

adensamento fazendo uso de operações urbanas consorciadas, nos termos do 

previsto nesta lei. 

 

Como pode-se observar, o Plano Diretor de Navegantes foi constituído de acordo 

com as novas demandas socioeconômicas da cidade. As diretrizes que orientam 
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foram firmadas no sentido de criar um ambiente onde o desenvolvimento 

econômico ofereça melhores condições de renda e serviços, não só para a 

cidade, como para todo a Microregião. Quando se analisa as MZUIS1 percebe-se 

as “boas condições topográficas para a instalação de indústrias de médio impacto 

e relacionadas ao uso do rio”. Já a MZUIS2 percebe-se boas “áreas de baixa 

densidade, com características rurais, e condições de receber investimentos para 

fins de industrialização”. 

 

Um outro aspecto que cabe destacar são as possibilidades de criar um cenário 

positivo entre desenvolvimento e proteção das tradições de origem açoriana do 

Município de Navegantes. A ZEU de Gravatá, por exemplo, oferece este cenário 

quando pretende “promover a preservação das áreas ambientalmente frágeis no 

entorno do rio Gravatá, bem como consolidar as características da paisagem 

urbana existente na área, através de investimentos públicos que protejam o 

meio ambiente bem como por meio de operações urbanas consorciadas”.  

 

O antigo Plano Diretor de Navegantes era assaz menos restritivo, quanto ao 

desenho urbano, contudo se manifestava enquanto um conjunto de códigos 

desordenados e, portanto, proibitivo, não oferecia a possibilidade real de 

combinação entre esses componentes. Desse modo, o PDN se configura 

enquanto um instrumento relevantes para o momento de “boom” 

desenvolvimentista por que passa a cidade. 

 

Malgrado os avanços do novo PDN, concorda-se com as críticas que foram 

submetidas, especialmente, as observações contidas na dissertação de mestrado 

do Cabral Neto (2009), ou seja, ao longo das intenções do Município de 

Navegantes, percebe-se a não contemplação, em alguns momentos, de políticas 

públicas de cuidado estrito com o social. Não considerando o contexto histórico 

dos habitantes e suas mazelas urbanas. 
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8.4.1. Indicação das Zonas de Uso e Ocupação do Solo 

 

A forma de ocupação e uso do solo do bairro Machados, Município de 

Navegantes, é regulamentada pela Lei Municipal nº 055/2008 – Código 

Urbanístico. Segundo o zoneamento urbano estabelecido por essa lei, a área do 

empreendimento está inserida na Macrozona Urbana de Indústria e Serviços 1 - 

MUIS 1, e o seu entorno imediato está inserido na Macrozona Urbana de 

Qualificação 4 - MUQ-4 (Figura 77) que são definidas da seguinte forma: 

 

"Art. 40. A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços 1 contém a 

área denominada de Machados e Volta Grande, com característica de 

grandes áreas de baixo adensamento populacional e boas condições 

topográficas para a instalação de indústrias de médio impacto e 

relacionadas ao uso do rio." 

 

"Art. 32. A Macrozona Urbana de Qualificação 4 apresenta as 

seguintes características: 

I - Área localizada no perímetro urbano, com características consolidadas 

de ocupação urbana horizontal, porém com carência de infra-estrutura 

para qualificação da ocupação." 
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Figura 77. Zoneamento urbano estabelecido para a área do empreendimento e o seu entorno (MUIS-1 e MUQ-4). 
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8.5. Caracterização dos Níveis de Pressão Sonora na Área do Entorno do 
Estaleiro Keppel 

 

8.5.1. Introdução 

 

Das distintas formas de relacionamento entre seres humanos e o meio que os 

envolvem, surgem os problemas ambientais, os quais estão enraizados na 

contínua e crescente crise social, conceitual, cultural, política, econômica, 

ecológica, moral entre tantas outras (LEVI, 1990). 

 

Dentre tantas manifestações agressivas perante o meio ambiente, existe uma 

modalidade, que apesar de ficar atrás da poluição do ar e das águas, deve ser 

debatida com mais ênfase, pois traz em seus meandros (como tantas outras 

formas de poluição) uma gama de conseqüências para a saúde, o bem estar e a 

própria qualidade de vida dos homens. A Poluição Sonora constitui-se no tipo de 

degradação que mais se agrava com o transcorrer dos tempos, exigindo em seu 

habitual silêncio soluções que contemplem a qualidade de vida tão almejando 

pelas populações (ENIZ, 2004). 

 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) conceitua poluição sonora como sendo o conjunto de todos os ruídos 

provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo 

num ambiente qualquer.  

 

A Poluição Sonora apresenta reflexos em todo o organismo e não apenas no 

aparelho auditivo. Os ruídos podem causar vários distúrbios, desde a alteração 

do humor, insônia e, até mesmo, a capacidade de concentração. Provoca, ainda, 

interferências no metabolismo de todo o organismo com riscos de alterações 

cardiovasculares e da perda auditiva (LE BRUIT, 1990). 

 

Elevados níveis de ruídos provocam, além da perda orgânica da audição, efeitos 

psicológicos, distúrbios neuro-vegetativos, náuseas e cefaléias, redução da 

produtividade, aumento do número de acidentes, de consultas médicas e do 

absenteísmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002), os níveis 

de ruído nas empresas brasileiras são absurdamente excessivos, não sendo o 
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problema auditivo o mais alarmante e, sim os efeitos no sistema nervoso o item 

a ser mais enfocado. 

 

A Organização Mundial da Saúde considera que o início do estresse auditivo se 

dá sob exposições a 55 dB, conforme apresentado na Figura 78. 

 

 
Figura 78. Exemplos de níveis de pressão sonora e seus danos causados a 
saúde humana (Modificado de SOUZA, 1998). 

 

O ruído oriundo do tráfego é uma das formas mais difundidas de contaminação 

sonora. Os automóveis, ônibus e caminhões que circulam nos grandes centros 

urbanos produzem ruídos entre 85 e 95 dB[A]. Entretanto, os aviões são os 

responsáveis pelos mais elevados níveis de pressão sonora, situados entre 130 e 

140 dB (A) (ZANER, 1991 apud RUSSO, 1997). 

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA publicou a 

Resolução CONAMA N° 001 de 8 de março de 1990, que: “dispõe sobre critérios 

de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política”. Sendo 

estabelecido pela Resolução o que segue: 
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“I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos nesta Resolução. 

 

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, 

os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-

10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 

comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de 

acordo com a NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da ABNT”. 

 

A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do 

ruído em comunidades, apresentando o método para a medição de ruído, a 

aplicação de correções nos níveis medidos, no caso dos ruídos apresentarem 

características especiais, e uma comparação dos níveis corrigidos com um 

critério que leva em conta vários fatores. Esta norma foi elaborada em 1987, 

tendo sua redação revisada e substituída no ano de 2000. 

 

8.5.2. Metodologia 

 

Para se realizar o diagnóstico dos níveis de pressão sonora no entorno da área 

onde se dará a ampliação e modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil 

propôs-se realizar medições através da mensuração dos Li – Níveis de Pressão 

Sonora Instantâneos em oito (08) pontos amostrais, nos períodos diurno e 

noturno, conforme descritos na Tabela 19, e demonstrados na Figura 79. 
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Tabela 19. Localização dos pontos amostrais do 
diagnóstico dos níveis de ruído. 

Ponto Amostral 
Coordenadas em UTM2 

X Y 
# 01 0726776 7027331 
# 02 0727045 7027081 
# 03 0727426 7026925 
# 04 0727633 7026745 
# 05 0728072 7026727 
# 06 0728241 7026848 
# 07 0728381 7026900 
#08 0728653 7026944 

 

 

                                       
2 Datum Horizontal: WGS-84 
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Figura 79. Localização dos pontos amostrais dos níveis de pressão sonora da área de influência do empreendimento. 
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A obtenção dos Níveis de Pressão Sonora – NPS deu-se por um “decibelímetro” 

(medidor de nível de pressão sonora) da marca Instrutherm, modelo DEC – 5000 

Digital (Figura 80), sendo este calibrado para as medições realizadas por um 

calibrador de nível sonoro marca Instrutherm, modelo CAL – 3000F (Figura 80). 

O aparelho é portátil com uma saída RS-232 (interface 

instrumento/computador), possui um microfone eletrolítico de ½” de diâmetro, 

um sistema de processamento dos sinais coletados, um visor em cristal líquido e 

opções de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 100, 60 a 110, de 70 a 120, de 80 

a 130 e de 30 a 130 decibéis nas escalas de compensação A ou C, e ainda 

leituras do tipo fast (respostas a cada 200 ms) ou slow (respostas a cada 500 

ms). 

 

 
Figura 80. Medidor de nível de pressão sonora 
(decibelímetro) e calibrador de nível sonoro marca 
Instrutherm, modelo CAL – 3000 

 

Para a realização das medições, o equipamento estava com a opção de leitura 

entre 30 e 130 dB, na escala de compensação A – dB[A] – e, no tipo de leitura 

“fast”; posicionado a uma altura média de 1,30 metros e afastado mais do que 

dois (02) metros de qualquer superfície refletora, conforme o estabelecido pela 

NBR 10.151 (2000), sendo a medição realizada entre a faixa horária classificada 

como diurna (08h00 às 22h00) e noturna (22h00 às 08h00). As medições foram 

realizadas durante 5 (cinco) minutos, sendo os Li’s registrados pelo equipamento 

a cada 5 (cinco) segundos. 
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Respeitando o que dispõe o item 5.1 da NBR 10151 (2000), não se realizou 

coleta de NPS em momento caracterizado por interferências audíveis advindas de 

fenômenos naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes e trovões. 

 

8.5.3. Resultados 

 

As medições para se avaliar os níveis de pressão sonora na área de influência do 

empreendimento, na malha amostral pretendida, foram realizadas no dia 11 de 

agosto de 2011, quinta-feira, em período diurno, das 10:30 hs às 12:00 hs, e em 

período noturno, das 22:00 hs às 23:00 hs. Durante a coleta dos dados o vento 

era de muito baixa intensidade e não ocorreram chuvas.  

 

8.5.3.1. Período Diurno 

8.5.3.1.1. Ponto #01 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #01 são 

apresentados na Tabela 20. 

 
Tabela 20. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #01, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 20 0,3125 31,25% 

Total de 64 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:20 

Li max = 78,0 dB[A] 

Li min = 45,8 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 64,8 

45-50 17 0,2656 26,56% 

50-55 10 0,1563 15,63% 

55-60 10 0,1563 15,63% 

60-65 4 0,0625 6,25% 

65-70 0 0,0000 0,00% 

70-75 3 0,0469 4,69% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

 

Observa-se, pela análise dos dados apresentados na Figura 81 e pela Tabela 20, 

que a faixa entre 40 e 60 decibéis apresenta o maior acúmulo de Li mensurados 

(57 Li’s ou 89,1%), o que representa que em mais da metade do tempo da 

medição o nível de pressão sonora instantâneo esteve entre 45 e 65 dB[A]. 
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Figura 81. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #01. 

 

Os níveis de pressão sonora equivalente (LAeq) e observados ao longo do período 

de medições (Li’s) são apresentados na Figura 82. 

 

 
Figura 82. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #01, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.1.2. Ponto #02 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #02 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #02, conforme expressão estabelecida no Anexo A 
da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 0 0,0000 0,00% 

Total de 60 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:05 

Li max = 69,4 dB[A] 

Li min = 49,2 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 58,3 

45-50 5 0,0820 8,20% 

50-55 34 0,5574 55,74% 

55-60 14 0,2295 22,95% 

60-65 4 0,0656 6,56% 

65-70 4 0,0656 6,56% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

 

Pela Figura 83 percebe-se que a faixa entre 45 e 60 decibéis apresenta um 

acúmulo na ordem de 86,9% dos NPS instantâneos coletados, ou seja, 53 Li’s 

dos 60 Li’s obtidos. 

 

 
Figura 83. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #02. 
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A variação dos NPS ao longo das observações, bem como o nível de pressão 

sonora equivalente (LAeq) são apresentados na Figura 84. 

 

 
Figura 84. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #02, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.1.3. Ponto #03 

 
Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #03 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 22. 

 
Tabela 22. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #03, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 1 0,0161 1,61% 

Total de 62 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:10 

Li max = 82,1 dB[A] 
Li min = 44,7 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 65,7 

45-50 22 0,3548 35,48% 

50-55 14 0,2258 22,58% 

55-60 9 0,1452 14,52% 

60-65 9 0,1452 14,52% 

65-70 5 0,0806 8,06% 

70-75 1 0,0161 1,61% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 1 0,0161 1,61% 
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Os resultados do ponto amostral #03 demonstram que 74,19% dos Li’s obtidos 

(46 Li’s) apresentaram-se na faixa entre 40-60 decibéis, e que somente 16 Li’s 

dos 62 Li’s observados superaram o valor de 60 dB[A] (Figura 85). 

 

 
Figura 85. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #03. 

 

A variação dos NPS ao longo das observações, bem como o nível de pressão 

sonora equivalente (LAeq) são apresentados na Figura 86. 

 

 
Figura 86. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #03, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.1.4. Ponto #04 

 
Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #04 são apresentados na 

Tabela 23. 

 
Tabela 23. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #04, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

45-50 26 0,4262 42,62% 

Total de 61 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:05 

Li max = 77,2 dB[A] 
Li min = 45,6 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 62,4 

50-55 20 0,3279 32,79% 

55-60 6 0,0984 9,84% 

60-65 2 0,0328 3,28% 

65-70 5 0,0820 8,20% 

70-75 1 0,0164 1,64% 

75-80 1 0,0164 1,64% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 

 
Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 87 e na Tabela 23, que 

em 85,25% do tempo da medição no ponto amostral #04 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 45 e 60 dB[A]. 

 

 
Figura 87. Representação percentual das classes dos Li's mensurados 
no ponto amostral #04. 

 

A distribuição dos níveis de pressão sonora, conforme análise dos resultados 

apresentados na Figura 88, demonstra uma distribuição assimétrica. 
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Figura 88. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #04, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.1.5. Ponto #05 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #05 são 

apresentados na Tabela 24.  

 
Tabela 24. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #05, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

35-40 0 0,0000 0,00% 

Total de 62 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:05 

Li max = 69,4 dB[A] 

Li min = 48,7 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 59,9 

40-45 0 0,0000 0,00% 

45-50 8 0,1311 13,11% 

50-55 30 0,4918 49,18% 

55-60 10 0,1639 16,39% 

60-65 7 0,1148 11,48% 

65-70 6 0,0984 9,84% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

 

Observa-se, pela Figura 89 e pela Tabela 24, que o intervalo entre 45 e 60 

decibéis apresenta um acúmulo de Li mensurados (48 Li's ou 78,68%). 
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Figura 89. Representação percentual das classes dos Li's mensurados 
no ponto amostral #05. 

 

Através da Figura 90 pode-se observar que a variação do NPS apresentou um 

padrão assimétrico ao longo das observações.  

 

 
Figura 90. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #05, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.1.6. Ponto #06 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #06 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 25. 

 

Tabela 25. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #06, conforme expressão estabelecida no Anexo A 
da NBR 10.151 (ABNT,2000). 
Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 0 0,0000 0,00% 

Total de 62 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:10 

Li max = 76,8 dB[A] 

Li min = 47,5 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 61,6 

45-50 14 0,2258 22,58% 

50-55 25 0,4032 40,32% 

55-60 8 0,1290 12,90% 

60-65 11 0,1774 17,74% 

65-70 3 0,0484 4,84% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 1 0,0161 1,61% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

 

Pela Figura 91 percebe-se que a faixa entre 45 e 60 decibéis apresenta um 

acúmulo na ordem de 75,8% dos NPS instantâneos coletados, ou seja, 47 Li’s 

dos 62 Li's obtidos. 

 

 
Figura 91. Representação percentual das classes dos Li's mensurados 
no ponto amostral #06. 
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A variação dos níveis de pressão sonora ao longo das observações é apresentada 

na Figura 92. 

 

 
Figura 92. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #06, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.1.7. Ponto #07 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #07 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #07, conforme expressão estabelecida no Anexo A 
da NBR 10.151 (ABNT,2000). 
Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 0 0,0000 0,00% 

Total de 61 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:05 

Li max = 77,6 dB[A] 

Li min = 54,2 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 64,5 

45-50 0 0,0000 0,00% 

50-55 8 0,1333 13,33% 

55-60 35 0,5833 58,33% 

60-65 11 0,1833 18,33% 

65-70 3 0,0500 5,00% 

70-75 1 0,0167 1,67% 

75-80 2 0,0333 3,33% 

80-85 0 0,0000 0,00% 
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Pela Figura 93 percebe-se que a faixa entre 50 e 60 decibéis apresenta um 

acúmulo na ordem de 71,66% dos NPS instantâneos coletados, ou seja, 43 Li's 

dos 61 Li's obtidos. 

 

 
Figura 93. Representação percentual das classes dos Li's mensurados 
no ponto amostral #07. 

 

A variação dos níveis de pressão sonora ao longo das observações é apresentada 

na Figura 94. 

 

 
Figura 94. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #07, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.1.8. Ponto #08 

 

Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #08 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #08, conforme expressão estabelecida no Anexo A 
da NBR 10.151 (ABNT,2000). 
Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

45-50 0 0,0000 0,00% 

Total de 61 NPS 

instantâneos lidos 

Total de 00:05:05 

Li max = 87,4 dB[A] 

Li min = 50,9 dB[A] 

LAeq (dB[A]) = 71,7 

50-55 7 0,1148 11,48% 

55-60 14 0,2295 22,95% 

60-65 12 0,1967 19,67% 

65-70 18 0,2951 29,51% 

70-75 7 0,1148 11,48% 

75-80 2 0,0328 3,28% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 1 0,0164 1,64% 

 

Pela Figura 95 percebe-se que a faixa entre 50 e 65 decibéis apresenta um 

acúmulo na ordem de 54,1% dos NPS instantâneos coletados, ou seja, 33 Li's 

dos 61 Li's obtidos. 

 

 
Figura 95. Representação percentual das classes dos Li's mensurados 
no ponto amostral #08. 
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A variação dos níveis de pressão sonora ao longo das observações é apresentada 

na Figura 96. 

 

 
Figura 96. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #08, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.2. Período Noturno 

8.5.3.2.1. Ponto #01 

 
Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #01 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 28. 

 

Tabela 28. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #01, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 4 0,0645 6,45% 

Total de 62 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:10 

Li max = 63,8 dB[A] 
Li min = 44,5 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 50,1 

45-50 55 0,8871 88,71% 

50-55 1 0,0161 1,61% 

55-60 1 0,0161 1,61% 

60-65 1 0,0161 1,61% 

65-70 0 0,0000 0,00% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 
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Os resultados do ponto amostral #01 demonstram que 95,16% dos Li’s obtidos 

(59 Li's) apresentaram-se na faixa entre 40-50 decibéis, e que somente 3 Li’s 

dos 62 Li's observados superaram o valor de 50 dB[A] (Figura 97). 

 

 
Figura 97. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #01. 

 

A variação dos níveis de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações são apresentadas na Figura 98. Percebe-se somente um pico 

durante a passagem de automóveis. 

 

 
Figura 98. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #01, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.2.2. Ponto #02 

 

Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #02 são apresentados na 

Tabela 29. 

 

Tabela 29. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #02, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 53 0,7361 73,61% 

Total de 72 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:06:00 

Li max = 53,2 dB[A] 
Li min = 41,6 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 43,8 

45-50 18 0,2500 25,00% 

50-55 1 0,0139 1,39% 

55-60 0 0,0000 0,00% 

60-65 0 0,0000 0,00% 

65-70 0 0,0000 0,00% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 

 

Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 99 e na Tabela 29, que 

em 98,61% do tempo da medição no ponto amostral #02 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 40 e 50 dB[A]. 

 

 
Figura 99. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #02. 
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A variação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) total e ao longo das 

observações são apresentados na Figura 100. 

 

 
Figura 100. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #02, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.2.3. Ponto #03 

 
Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #03 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 30. 

 

Tabela 30. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #03, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 37 0,5362 53,62% 

Total de 69 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:05 

Li max = 66,2 dB[A] 
Li min = 43,1 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 51,1 

45-50 24 0,3478 34,78% 

50-55 3 0,0435 4,35% 

55-60 4 0,0580 5,80% 

60-65 1 0,0145 1,45% 

65-70 0 0,0000 0,00% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 
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Os resultados do ponto amostral #03 demonstram que 88, 4% dos Li’s obtidos 

(61 Li’s) apresentaram-se na faixa entre 40-50 decibéis, e que somente 8 Li’s 

dos 69 Li’s observados superaram o valor de 50 dB[A] (Figura 101). 

 

 
Figura 101. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #03. 

 

A variação dos níveis de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações são apresentadas na Figura 102.  

 

 
Figura 102. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #03, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.2.4. Ponto #04 

 
Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #04 são apresentados na 

Tabela 31. 

 
Tabela 31. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #04, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 18 0,2903 29,03% 

Total de 62 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:10 

Li max = 51,2 dB[A] 
Li min = 43,7 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 44,7 

45-50 43 0,6935 69,35% 

50-55 1 0,0161 1,61% 

55-60 0 0,0000 0,00% 

60-65 0 0,0000 0,00% 

65-70 0 0,0000 0,00% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 

 

Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 103 e na Tabela 31, que 

em 98,38% do tempo da medição no ponto amostral #04 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 40 e 50 dB[A]. 

 

 
Figura 103. Representação percentual das classes dos Li’s 
mensurados no ponto amostral #04. 
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A variação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações (Li’s) são apresentados na Figura 104.  

 

 
Figura 104. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #04, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.2.5. Ponto #05 

 
Os Níveis de Pressão Sonora – NPS obtidos no ponto amostral #05 são 

apresentados de forma consolidada na Tabela 32. 

 

Tabela 32. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #05, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT,2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 41 0,6406 64,06% 

Total de 64 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:20 

Li max = 66,1 dB[A] 
Li min = 41,3 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 50,1 

45-50 18 0,2813 28,13% 

50-55 4 0,0625 6,25% 

55-60 0 0,0000 0,00% 

60-65 0 0,0000 0,00% 

65-70 1 0,0156 1,56% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 
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Os resultados do ponto amostral #05 demonstram que 92,19% dos Li’s obtidos 

(59 Li’s) apresentaram-se na faixa entre 40-50 decibéis (Figura 105). 

 

 
Figura 105. Representação percentual das classes dos Li’s mensurados 
no ponto amostral #05. 

 

A variação dos níveis de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações são apresentadas na Figura 106.  

 

 
Figura 106. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #05, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 
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8.5.3.2.6. Ponto #06 

 
Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #06 são apresentados na 

Tabela 33. 

 
Tabela 33. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #06, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 26 0,4063 40,63% 

Total de 64 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:20 

Li max = 65,8 dB[A] 
Li min = 41,6 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 52,5 

45-50 29 0,4531 45,31% 

50-55 5 0,0781 7,81% 

55-60 2 0,0313 3,13% 

60-65 0 0,0000 0,00% 

65-70 2 0,0313 3,13% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 0 0,0000 0,00% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 

 

Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 107 e na Tabela 33, que 

em 85,94% do tempo da medição no ponto amostral #06 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 40 e 50 dB[A]. 

 

 
Figura 107. Representação percentual das classes dos Li’s 
mensurados no ponto amostral #06. 
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A variação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações (Li’s) são apresentados na Figura 108.  

 

 
Figura 108. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #06, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.3.2.7. Ponto #07 

 
Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #07 são apresentados na 

Tabela 34. 

 
Tabela 34. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #07, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 0 0,0000 0,00% 

Total de 66 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:30 

Li max = 79,4 dB[A] 
Li min = 45,2 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 62,1 

45-50 40 0,6061 60,61% 

50-55 11 0,1667 16,67% 

55-60 7 0,1061 10,61% 

60-65 6 0,0909 9,09% 

65-70 1 0,0152 1,52% 

70-75 0 0,0000 0,00% 

75-80 1 0,0152 1,52% 

80-85 0 0,0000 0,00% 

85-90 0 0,0000 0,00% 
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Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 109 e na Tabela 34, que 

em 87,89% do tempo da medição no ponto amostral #07 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 45 e 60 dB[A]. 

 

 
Figura 109. Representação percentual das classes dos Li’s 
mensurados no ponto amostral #07. 

 

A variação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações (Li’s) são apresentados na Figura 110.  

 

 
Figura 110. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #07, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 8-174 - 
Capítulo VIII – Caracterização da Área de Influência do Estudo 

8.5.3.2.8. Ponto #08 

 
Os Níveis de Pressão Sonora obtidos no ponto amostral #08 são apresentados na 

Tabela 35. 

 
Tabela 35. Valores de NPS instantâneo, Histograma e cálculo do Leq, em 
dB[A], no ponto amostral #08, conforme expressão estabelecida no Anexo 
A da NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

Data NPS Li Fi Histograma Observações 

1
1

/
A

g
o

st
o

/
2

0
1

1
 

40-45 0 0,0000 0,00% 

Total de 61 NPS 
instantâneos lidos 
Total de 00:05:05 

Li max = 82,9 dB[A] 
Li min = 50,0 dB[A] 
LAeq (dB[A]) = 71,4 

45-50 1 0,0164 1,64% 

50-55 24 0,3934 39,34% 

55-60 10 0,1639 16,39% 

60-65 5 0,0820 8,20% 

65-70 8 0,1311 13,11% 

70-75 6 0,0984 9,84% 

75-80 3 0,0492 4,92% 

80-85 4 0,0656 6,56% 

85-90 0 0,0000 0,00% 

 

Nota-se, tanto pelos resultados apresentados na Figura 111 e na Tabela 35, que 

em 57,37% do tempo da medição no ponto amostral #08 os NPS instantâneos 

obtidos estavam na faixa entre 45 e 60 dB[A]. 

 

 
Figura 111. Representação percentual das classes dos Li’s 
mensurados no ponto amostral #08. 
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A variação do nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e ao longo das 

observações (Li’s) são apresentados na Figura 112.  

 

 
Figura 112. Variação dos NPS ao longo das observações, no ponto 
amostral #08, com detalhe para os níveis de pressão sonora 
equivalente. 

 

8.5.4. Discussão dos Resultados e Considerações Finais  

 

A avaliação dos resultados obtidos no presente diagnóstico se dá pela análise em 

relação ao Nível de Critério de Avaliação – NCA, estabelecido na norma técnica 

NBR 10151:2000 da ABNT. O NCA, estabelecido na citada norma técnica, leva 

em consideração o tipo de ambiente avaliado e o período (diurno ou noturno). 

 

Quanto ao tipo de área, a norma NBR 10151:2000, relaciona seis classes, que 

são: 

i. Área de sítios e fazendas; 

ii. Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas; 

iii. Área mista, predominantemente residencial; 

iv. Área mista, com vocação comercial e administrativa; 

v. Área mista, com vocação recreacional; e, 

vi. Área predominantemente industrial. 
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Assim, buscou-se identificar junto aos regulamentos municipais as diretrizes para 

o uso e ocupação do solo urbano, onde através de uma análise da Lei 

Complementar N° 55 de 22 de julho de 2008, que instituiu o Código Urbanístico 

do Município de Navegantes, obteve-se uma visão do objetivo pretendido quanto 

ao zoneamento da área. Segundo o Código Urbanístico, a área onde se situa o 

Estaleiro Keppel Singmarine Brasil é considerada como Macrozona Urbana de 

Indústrias e Serviços 1, onde em seus artigos 40 e 41, define-se: 

 
“Art. 40. A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços 1 contém 

a área denominada de Machados e Volta Grande, com 

característica de grandes áreas de baixo adensamento 

populacional e boas condições topográficas para a instalação de 

indústrias de médio impacto e relacionadas ao uso do rio. 

Art. 41 A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços 1 tem 

como objetivos, orientar as políticas públicas no sentido de:  

I - Promover a ocupação com fins de priorizar os usos para a 

indústria de pequeno e médio porte.” 

 

Portanto, para a avaliação conforme o Nível de Critério de Avaliação – NCA 

adotado pela NBR 10.151/2000, caracterizou-se a área como 

predominantemente industrial. 

 

Os níveis de pressão sonora equivalentes totais, obtidos para os oito pontos 

amostrais distribuídos na área de influência direta do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil e o Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para a 

avaliação nos períodos diurno e noturno, são apresentados de forma sucinta na 

Tabela 36, Figura 113, Figura 114 e Figura 115. 

 
 
 
Tabela 36. Níveis de pressão sonora equivalente obtidos na área de entorno do futuro 
empreendimento no período diurno e noturno, e NCA para a classificação em área 
predominantemente industrial (em vermelho os níveis que estiveram acima do 
estipulado). 

Ponto Amostral LAeq (dB[A])3 NCA4 (dB[A]) LAeq (dB[A])5 NCA6 (dB[A]) 

                                       
3 LAeq medidos no período diurno. 
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Ponto Amostral LAeq (dB[A])3 NCA4 (dB[A]) LAeq (dB[A])5 NCA6 (dB[A]) 

#01 64,8 70 50,1 60 

#02 58,3 70 43,8 60 

#03 65,7 70 51,1 60 

#04 62,4 70 44,7 60 

#05 59,9 70 50,1 60 

#06 61,6 70 52,5 60 

#07 64,5 70 62,1 60 

#08 71,7 70 71,4 60 

 

 
Figura 113. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora 
equivalente em relação ao NCA considerando a região do 
empreendimento como área predominantemente industrial, no período 
diurno. 

 

                                                                                                                        
4 Nível de Critério de Avaliação – NCA – Área Predominantemente Industrial para Período 
Diurno. 
5 LAeq medidos no período Noturno. 
6 Nível de Critério de Avaliação – NCA – Área Predominantemente Industrial para Período 
Noturno. 
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Figura 114. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora 
equivalente em relação ao NCA considerando a região do 
empreendimento como área predominantemente industrial, no período 
noturno. 

 

 
Figura 115. Gráfico comparativo dos Níveis de Pressão Sonora 
Equivalente (Leq) nos períodos diurno e noturno. 

 

Para o período diurno, quando adotado o NCA para área predominantemente 

industrial, os níveis de ruídos obtidos do monitoramento somente no ponto 

amostral #08 encontraram-se acima do limite preconizado pela norma, ponto 

este localizado próximo ao trevo de Machados. No período noturno, somente os 

pontos amostrais #07 e #08 encontraram-se com níveis de ruídos acima do 
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limite estabelecido pela norma, sendo estes dois pontos localizados no limite 

leste e 270 metros do empreendimento, respectivamente. 

 

Os resultados apresentados evidenciam maiores níveis de pressão sonora junto à 

a entrada do bairro Machados, na rua das Queimadas próxima ao trevo com BR-

470, onde o tráfego de veículos é intenso, tanto no período diurno como noturno. 

Desta forma, pode-se concluir que se considerada a necessidade de sossego 

absoluto para uma área com residências os níveis de pressão sonora que 

ocorrem nessa região podem ser considerados incômodos, mas do contrário, se 

considerarmos que a área é de vocação predominantemente industrial a 

influência não é expressiva. 

 

8.6. Caracterização da Qualidade do Ar na Área de Influência do 
Empreendimento 

 

8.6.1. Introdução 

 

Atualmente, os estudos ambientais têm procurado estabelecer as relações que 

possam afetar a saúde dos seres vivos e/ou o funcionamento de todos os 

ecossistemas, sendo que a relação ar-clima-energia tem influência direta sobre a 

qualidade ambiental. Em função desta relação, os tomadores de decisão da 

esfera pública cada vez mais vêm dando atenção para os problemas ambientais e 

o resultado desta visão são normas, resoluções e leis ambientais cada vez mais 

contundentes no sentido de aplicação, e também, mais abrangentes com relação 

aos parâmetros a serem monitorados nas avaliações quantitativas dos principais 

parâmetros que possibilitem classificar a qualidade do meio. Tais dispositivos 

legais objetivam, portanto, evitar que haja problemas de saúde pública ou de 

impacto ambiental decorrentes da presença de substâncias químicas em 

quantidades excessivas como resultado das atividades antropogênicas. 

 

Um compartimento que merece uma atenção especial é o atmosférico, o qual 

pode ter efeitos imediatos sobre a saúde pública ou sobre os ecossistemas 

quando sua qualidade não é compatível com as funções biológicas. Assim, a 

contaminação do ar tem causado, além de várias doenças respiratórias como a 

bronquite, rinite e asma, danos aos ecossistemas e ao patrimônio histórico e 
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cultural. Percebe-se de uma maneira geral que a preocupação com a qualidade 

do ar tem aumentado consideravelmente nos tempos recentes, sendo que a 

própria Organização Mundial da Saúde tem revisado constantemente os padrões 

de qualidade do ar, chamando a atenção para que se baixem (por meio do 

controle de emissões) as concentrações de vários contaminantes/poluentes do 

ar. 

 

Diante deste contexto, as agências responsáveis pela proteção ambiental têm 

promulgado medidas legislativas mais rigorosas para diminuir as emissões de 

poluentes atmosféricos, obrigando o aprimoramento das tecnologias de 

combustão no sentido de criar máquinas e combustíveis cada vez menos 

poluentes ou que não gerem nenhuma poluição ou promovendo o uso de 

equipamentos que evitem as emissões atmosféricas indesejáveis.  

 

Para o presente diagnóstico ambiental, que integra o estudo de impacto 

ambiental da Ampliação e Modernização do Estaleiro Keppel Singmarine do 

Brasil, o interesse recai mais especificamente sobre as emissões automotivas, 

visto que na área do empreendimento não existem instalações industriais que 

emitem gases de combustão (SO2, NOx, CO e CO2) e Material Particulado. Assim, 

as emissões de gases provocadas pelo setor dos transportes têm uma particular 

importância devido à sua rápida taxa de crescimento, especialmente decorrente 

das demandas ocasionadas pela expansão de empreendimentos na região do 

baixo estuário do rio Itajaí-Açu, seja na margem direita, em Itajaí, como na 

margem esquerda, em Navegantes. As principais emissões causadas pelo tráfego 

motorizado são de óxidos de nitrogênio e enxofre (NOx e SO2), hidrocarbonetos 

(HC) e monóxido de carbono (CO). Enquanto os níveis de emissões nos países 

economicamente mais desenvolvidos tendem cada vez mais a estabilizar, nos 

países menos desenvolvidos elas continuam a aumentar. Assim, as leis que 

visam estabelecer normas mais rigorosas aplicáveis à emissão de gases 

poluentes por veículos automotivos têm produzido efeitos positivos, mas os 

progressos alcançados são ameaçados pelo número crescente de veículos 

automotivos. Nos últimos anos, o consumo de combustíveis no Brasil tem 

crescido consideravelmente, o que leva à necessidade de se fazer um controle 
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mais rigoroso sobre as emissões automotivas e um controle maior da qualidade 

do ar. 

 

8.6.2. Fundamentação Teórica Básica 

 

A poluição do ar pode ser definida como resultado da alteração das 

características físicas, químicas e biológicas da atmosfera, de forma a causar 

danos ao ser humano, à fauna, à flora, aos materiais, ou restringir o pleno uso e 

gozo da propriedade, ou afetar negativamente o bem-estar da população. 

Portanto, a poluição ocorre quando a alteração resulta em danos reais ou 

potenciais. Dentro desse conceito, pressupõe-se a existência de níveis de 

referência para diferenciar a atmosfera poluída da atmosfera não poluída. O nível 

de referência sob o aspecto legal é denominado Padrão de Qualidade do Ar.  

 

Um poluente atmosférico é qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa e 

de energia que, presente na atmosfera, pode torná-la poluída. Portanto, os 

poluentes atmosféricos podem ser classificados de acordo com: 

 

� Estado físico: material particulado; gases, e vapores;  

� Origem: poluentes primários (emitidos já na forma de poluentes); 

poluentes secundários (formados na atmosfera por reações químicas ou 

fotoquímicas);  

� Classe química: poluentes orgânicos e poluentes inorgânicos. 

 

As unidades usualmente usadas para expressar a concentração de gases na 

atmosfera é o ppm (partes da substância por milhão de partes do ar) e o µg/m3 

(micrograma da substância por metro cúbico de ar). 

 

No que se refere às fontes de emissões atmosféricas, estas podem ser naturais 

ou antropogênicas. Assim, tem-se: 

 

Fontes Naturais: 

- Material particulado de origem geológica (e.g., poeiras); 

- Metano originário de processos bioquímicos anaeróbios; 
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- Gases/poeiras radioativos (e.g. Radônio) originados de processos radioativos 

na crosta terrestre; 

- Gases (e.g., CO2, SO2) originários de combustão natural (e.g., queimadas e 

vulcanismo). 

 

Fontes Antropogênicas: 

- Fontes estacionárias incluindo chaminés domésticas e industriais, 

incineradores, fornos e máquinas de combustão estacionárias; 

- Fontes não-estacionárias tais como veículos leves e pesados, aviões, navios; 

- Gases, solventes, aerossóis, “sprays” e poeiras de origem industrial e 

doméstica; 

- Gases de outros processos (e.g., gases esterilizantes, gases militares). 

 

No Brasil, a Resolução CONAMA Nº 03, de 28/06/1990, cita os padrões de 

qualidade do ar para todo o território nacional, e que considera como poluentes: 

partículas totais em suspensão (PTS), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), ozônio (O3), fumaça partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio 

(NO2). A citada Resolução estabeleceu os Padrões Primários, destinados à 

proteção da saúde púbica, e os Padrões Secundários, para a proteção do meio 

ambiente em geral e do bem-estar da população (i.e., valores desejáveis), bem 

como os métodos de referência a serem utilizados nas medições. 

 

Cabe destacar que os poluentes lançados na atmosfera sofrem o efeito de 

processos complexos, que por sua vez determinam a concentração do poluente 

no tempo e no espaço (FELLENBERG, 1980). Assim, a mesma emissão, sob as 

mesmas condições de lançamento no ar, pode produzir concentrações diferentes 

no mesmo lugar, dependendo das condições meteorológicas presentes 

(velocidade e direção dos ventos, umidade do ar, regime de chuvas, entre 

outros). 

 

A topografia da região também exerce papel importante no comportamento dos 

poluentes. Fundos de vale são locais propícios para o aprisionamento dos 

poluentes, principalmente quando da ocorrência de inversões térmicas. As 
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chuvas influenciam a qualidade do ar de maneira acentuada sendo um 

importante agente de auto-depuração em termos de qualidade do ar. 

 

Os efeitos da poluição do ar se caracterizam tanto pela alteração de condições 

consideradas normais como pelo aumento de problemas já existentes. Os efeitos 

podem ocorrer em nível local, regional e global e podem se manifestar na saúde, 

no bem estar da população, na fauna e flora, sobre os materiais, e sobre as 

propriedades da atmosfera (p.ex.: efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio) 

(MANAHAN, 1994). 

 

Para fins de entendimento, descreve-se a seguir algumas considerações sobre os 

principais poluentes referenciados na Resolução CONAMA N° 03/90. 

 

a) Monóxido de Carbono (CO): 

Gás incolor, inodoro e insípido; é o poluente característico dos grandes centros 

urbanos. Sua fonte principal são os veículos automotores, mas estão 

presentes em qualquer combustão (em maior ou menor quantidade), 

dependendo de sua qualidade. A presença de CO indica uma combustão 

incompleta. Seu principal efeito é a redução da habilidade do sistema 

circulatório de transportes oxigênio, devido a sua maior afinidade pela 

hemoglobina do que o oxigênio, formando a carboxihemoglobina, ao invés da 

oxihemoglobina que leva oxigênio para os tecidos. 

 

b) Dióxido de Enxofre (SO2): 

Gás incolor que provém, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, 

que contém enxofre, e que na combustão se transforma em óxido de enxofre, 

sendo estes constituídos, principalmente, por SO2. É um gás irritante das vias 

respiratórias, e é capaz de produzir bronco-constricção. 

 

c) Dióxido de Nitrogênio (NO2): 

Gás cuja fonte principal de emissão é a combustão, onde o nitrogênio do 

combustível se associa ao oxigênio do ar nas altas temperaturas da câmara de 

combustão. Os efeitos dizem respeito ao aumento da resistência à passagem 
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de ar nas vias respiratórias e danos ao transporte normal de gases entre o 

sangue e os pulmões. 

 

d) Ozônio (O3): 

Gás com odor característico e altamente tóxico com alto poder de oxidação. 

Os oxidantes fotoquímicos resultam de uma séria de reações químicas 

complexas que ocorrem na atmosfera, envolvendo, principalmente, 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio sob a ação de luz solar e em condições 

meteorológicas propícias (calmaria e inversão térmica). São constituídos 

principalmente de ozônio (maior quantidade) e aldeídos. 

 

e) Material Particulado (MP): 

Sob a denominação geral de Material Particulado se encontra um conjunto de 

poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e 

líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno 

tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera 

são: veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O material particulado pode 

também se formar na atmosfera a partir de gases como dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), que 

são emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se 

em partículas como resultado de reações químicas no ar. O tamanho das 

partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas 

à saúde, sendo que quanto menores, maiores serão os efeitos provocados. O 

particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera. 

 

O material particulado pode ser classificado como: 

 

Partículas Totais em Suspensão (PTS): 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro 

aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode 

causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a 

qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas do ambiente 

e prejudicando as atividades normais da comunidade. 
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Partículas Inaláveis (MP10): 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro 

aerodinâmico é menor que 10 µm. As partículas inaláveis podem ainda ser 

classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 (<2,5 µm) e partículas 

inaláveis grossas (2,5 a 10 µm). As partículas finas, devido ao seu tamanho 

diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas ficam retidas na 

parte superior do sistema respiratório. 

 

Fumaça (FMC): 

Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos 

processos de combustão. O método de determinação da fumaça é baseado na 

medida de refletância da luz que incide na poeira (coletada em um filtro), o que 

confere a este parâmetro a característica de estar diretamente relacionado ao 

teor de fuligem na atmosfera. 

 

8.6.3. Materiais e Métodos 

8.6.3.1. Amostragem do Ar 

 

A localização dos pontos amostrais selecionados para possibilitar a realização das 

análises dos gases, no intuito de se caracterizar a qualidade do ar na área de 

influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, é apresentada na Tabela 

37 e Figura 116. 

 

Tabela 37. Localização dos pontos amostrais em Coordenadas Geográficas, Datum WGS-
84. 
Ponto Amostral Latitude Longitude Descrição do Local 

#01 26°51'39.84"S 48°42'4.44"O Localizado na entrada principal 
do Estaleiro Keppel 

#02 26°51'38.21"S 48°42'38.53"O Residência localizada cerca de 1 
km a oeste do Estaleiro Keppel 

#03 26°51'33.77"S 48°42'49.23"O 
Conjunto de residências 

localizaddas cerca de 1,5 km do 
Estaleiro Keppel 

 

As amostragens do ar foram realizadas nos dias 12 e 13 de agosto de 2011, com 

a utilização de amostradores de gases e poeiras modelos Ambiantec (Ambientec, 

RJ) e Gilair-5 (Gilian - EUA), conforme adaptação das metodologias da ABNT.  
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Figura 116. Localização dos pontos amostrais para a caracterização da qualidade do ar. 
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8.6.3.2. Metodologia Analítica 

 

As metodologias analíticas são baseadas nas seguintes Normas/Métodos: 

 

� Gases – Determinação do teor de dióxido de nitrogênio – Reação de Gress-

Saltzman (ABNT-MB-3176; Novembro/1989); 

� Atmosfera – Determinação da concentração de dióxido de enxofre pelo 

método do peróxido de hidrogênio (ABNT-NBR 12979 Setembro/1993); 

� Determinação do Monóxido de Carbono por sensor eletroquímico; 

� Determinação de Ozônio pelo método Iodométrico (APHA et al., 1999); 

� Material Particulado em suspensão no ar ambiente. Adaptação da ABNT-

NBR 9547 Setembro/1997) para Partículas Totais em Suspensão (> 10 

µm). 

 

8.6.4. Resultados e Discussão 

 

Nos dias em que foram realizadas as coletas dos gases, as condições 

meteorológicas foram as seguintes (Tabela 38): 

 

Tabela 38. Condições meteorológicas da área amostrada para a análise da qualidade do 
ar na área do empreendimento em agosto de 2011. 

Data 12/08/2011 13/08/2011 
Direção Vento NE/NW NE/NW 
Velocidade Média Vento 10 Km/h 20 Km/h 
Rajada Vento 30 Km/h 40 Km/h 
Temperatura 11 – 23 ºC 13 - 28 ºC 
Chuva Sem Evento  Sem evento 
Observações Nevoeiro pela manhã Nevoeiro pela manhã 
Fonte: EPAGRI-CIRAM (Estação Itajaí, SC). 

 

A velocidade média do vento (15 Km/h), associada à rajadas esporádicas de 30 - 

40 Km/h, favorecem a dispersão dos poluentes presentes. Os locais de 

amostragem estavam livres de obstáculos (construções elevadas, elevações 

topográficas), conforme verificação in situ. Percebe-se na Tabela 38 que a 

direção dos ventos foi unidirecional no período da amostragem.  

 

A Tabela 39 mostra os resultados analíticos dos parâmetros físico-químicos 

analisados para avaliar a qualidade do ar na área do empreendimento. 
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Tabela 39. Valores dos parâmetros analisados em agosto de 
2011 para avaliar a qualidade do ar na área de influência direta 
do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
Parâmetro #01 #02 #03 
SO2 (µg/m3) 18 62 27 
NO2 (µg/m3) 60 25 38 
Ozônio (µg/m3) 18 14 15 
CO (ppm) 1,0 1,0 1,0 
Partículas Totais em Suspensão (µg/m3) 59 34 51 

 

Os valores encontrados para os parâmetros analisados são diferentes entre os 

pontos amostrais #01 ao #03, pois a distância entre a localização de cada ponto 

com relação à área do tráfego e das habitações varia. O relativo isolamento de 

fontes emissoras industriais nos pontos amostrais associado à presença de 

rajadas de ventos pode explicar os valores baixos que foram obtidos nas análises 

efetuadas. De uma maneira geral, os valores encontrados podem ser melhores 

interpretados quando comparados com os valores da Tabela 40, a seguir, que 

mostram os níveis de classificação da qualidade do ar, segundo a Resolução 

CONAMA N° 03/1990. 

 

Tabela 40. Nível de qualidade do ar em função dos valores dos parâmetros 
regulamentares (Resolução CONAMA N° 03/1990). Fonte: CETESB. 

PARÂMETROS 
NÍVEL DE QUALIDADE 

50% 
PQAR 

PQAR ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA CRÍTICO 

SO2 - Dióxido de 
Enxofre (µg /m³) 

80 365 800 1.600 2.100 2.620 

CO - Monóxido de 
Carbono (ppm) 

4,5 9,0 15,0 30,0 40,0 50,0 

O3 - Ozônio (µg /m³) 80 160 200 800 1.000 1.200 

NO2 - Dióxido de 
Nitrogênio (µg /m³) 

100 320 1.130 2.260 3.000 3.750 

PTS – Particulados 
Totais em Suspensão 
(µg/m3) 

120 240 375 625 825 - 

PQAR - Padrão de qualidade do ar / µg - micrograma / ppm - partes por milhão 
 

Os valores PQAR (Padrões de Qualidade do Ar) são os valores limites para uma 

qualidade do ar aceitável, ou seja, que não acarrete risco de causar danos à 

saúde pública ou ao meio-ambiente. Nesse sentido, nenhum dos três pontos 

amostrais apresentou valores superiores ao PQAR. 
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Os valores medidos para o SO2 estão diretamente relacionados com a queima de 

combustível fóssil. Pelo fato do local do empreendimento se situar próximo à orla 

marítima, a presença de ventos é uma constante, facilitando a dispersão dos 

gases quando da sua geração. Levando em consideração os valores analisados 

para o Dióxido de Enxofre e seguindo a classificação da CETESB, a qualidade do 

ar nos três pontos amostrais analisados é BOA para os pontos amostrais #01, 

#02 e #03, conforme a Tabela 41 e Figura 117. 

 

Tabela 41. Qualidade do ar em função da concentração de Dióxido 
de Enxofre. 

Dióxido de Enxofre Padrão diário de qualidade do ar - 365 
µg /m³ - média de 24 horas 

Faixa de Concentração Qualidade Índice  
0 - 80 µg /m³ Boa 0 - 50 Atende ao 

padrão 81 - 365 µg /m³ Regular 51 - 100 
366 - 800 µg /m³ Inadequada 101 - 198 

Não atende 
ao padrão 

801 – 1600 µg /m³ Má 200 - 299 
1601 – 2100 µg /m³ Péssima 300 - 398 

> 2101 µg /m³ Critica > 400 
Fonte: CETESB. 
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Figura 117. Concentração de SO2 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área do 
Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
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Com relação ao NO2, a contextualização feita para o caso do SO2 também é 

válida. Segundo a classificação da CETESB, a qualidade do ar nos três pontos 

amostrais analisados é BOA para os pontos amostrais #01, #02 e #03, conforme 

dados apresentados na Tabela 42 e na Figura 118. 

 
Tabela 42. Qualidade do ar em função da concentração de Dióxido 
de Nitrogênio. 

Dióxido de Nitrogênio Padrão diário de qualidade do ar - 
320 µg/m³ - valor máximo de 1 hora 

Faixa de Concentração Qualidade Índice  
0 – 100 µg /m³ Boa 0 - 50 Atende ao 

padrão 101 - 320 µg /m³ Regular 51 - 100 
321 - 1130 µg /m³ Inadequada 101 - 198 

Não 
atende ao 

padrão 

1131 - 2260 µg /m³ Má 200 - 299 
2261 - 3000 µg /m³ Péssima 300 - 398 

> 3001 µg /m³ Critica > 400 
Fonte: CETESB. 
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Figura 118. Concentração de NO2 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 
influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

O Ozônio pode ter origem das reações químicas entre alguns poluentes 

atmosféricos submetidos aos raios ultra-violetas, ou seja, indiretamente a 

combustão é a principal fonte dos reagentes que podem dar origem ao O3 na 

presença dos raios solares. Segundo a classificação da CETESB, a qualidade do 
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ar nos três pontos amostrais analisados é BOA, conforme a Tabela 43 e Figura 

119. 

 

Tabela 43. Qualidade do ar em função da concentração de Ozônio. 
Ozônio - Padrão diário de qualidade do ar - 160 µg /m³- 

valor máximo de 1 hora 
Faixa de Concentração Qualidade Índice  

0 - 80 µg /m³ Boa 0 - 50 Atende ao 

padrão 81 - 160 µg /m³ Regular 51 - 100 

161 – 200 µg /m³ Inadequada 101 - 198 
Não 

atende ao 

padrão 

201 – 800 µg /m³ Má 200 - 299 

801 - 1000 µg /m³ Péssima 300 - 398 

> 1001 µg /m³ Critica > 400 

Fonte: CETESB. 
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Figura 119. Concentração de O3 (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 
influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

Com relação ao Monóxido de Carbono, os resultados mostraram valores baixos 

para os três pontos amostrais. Segundo a classificação da CETESB, a qualidade 

do ar, considerando a concentração do Monóxido de Carbono (Tabela 44) é BOA 
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para os três pontos amostrais, conforme dados apresentados na Tabela 44 e na 

Figura 120. 

 
Tabela 44. Qualidade do ar em função da concentração de Monóxido de 
Carbono. 

Monóxido de Carbono - Padrão diário de qualidade do ar - 
9,0 ppm - média de 8 horas 

Faixa de Concentração Qualidade Índice  
0 - 4,5 ppm Boa 0 - 50 Atende ao 

padrão 4,6 - 9,0 ppm Regular 51 - 100 
9,1 - 15,0 ppm Inadequada 101 - 198 

Não atende 
ao padrão 

15,1 - 30,0 ppm Má 200 - 299 
30,1 - 40,0 ppm Péssima 300 - 398 

> 40,1 ppm Critica > 400 
Fonte: CETESB. 
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Figura 120. Concentração de CO (µg/m³) nos três pontos amostrais na área de 
influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

Com relação aos Particulados Totais em Suspensão (diâmetro > 10 µm), os 

valores encontrados nos três pontos amostrais estão abaixo do Padrão de 

Qualidade do Ar, que é de 150 µg/m3 para Partículas Inaláveis (MP10) (Tabela 45 

e Figura 121).  
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Tabela 45. Qualidade do ar em função da concentração Partículas 
Inaláveis (MP10). 

Partículas Inaláveis (MP10) - Padrão diário de qualidade do 
ar - 150 µg /m³ - média de 24 horas 

Faixa de Concentração Qualidade Índice  
0 – 50 µg /m³ Boa 0 - 50 Atende ao 

padrão 50 – 150 µg /m³ Regular 51 - 100 
150 – 250 µg /m³ Inadequada 101 - 198 

Não atende 
ao padrão 

250 – 420 µg /m³ Má 200 - 299 
> 420 µg /m³ Péssima > 299 

Fonte: CETESB. 
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Figura 121. Concentração de Partículas Inaláveis (MP10) (µg/m³) nos três pontos 
amostrais na área de influência direta do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

Assim, segundo a classificação da CETESB, a qualidade do ar nos três pontos 

amostrais analisados para Partículas Inaláveis é BOA para os pontos amostrais 

#01, #02 e #03.  

 

Se tomarmos os valores médios dos parâmetros mensurados na área de 

influência do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil (SO2= 36 µg/m3, NO2= 41 

µg/m3, CO = 1 ppm, O3= 16 µg/m3 e MP10= 48 µg/m3), podemos fazer uma 

comparação com os valores mensurados em julho de 2010 na área prevista para 

a instalação do Estaleiro Azimut, localizado no bairro Salseiros (Itajaí – SC), na 
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margem oposta do rio Itajaí-Açu, que apresentou os seguintes valores médios: 

SO2= 93 µg/m3, NO2= 111 µg/m3, CO = 2 ppm, O3= 22 µg/m3 e MP10= 63 µg/m3 

(ACQUAPLAN, 2011). Apesar da presença de ventos de forma regular na região 

litorânea que ajuda na dispersão dos poluentes e homogenização das 

concentrações das emissões no compartimento atmosférico litorâneo e apesar 

das outras variações possíveis de interferirem nas condições em que foram 

realizadas as duas campanhas, os valores mensurados no bairro Salseiros são 

relativamente maiores do que os registrados em Navegantes, denotando uma 

maior influência da circulação automotiva sobre a qualidade do ar, já que o 

acesso norte à BR 101 passa por este bairro de Itajaí, através da avenida 

Reinaldo Schitthausen. Também influencia o fato que a área amostrada nesse 

bairro de Itajaí situa-se aproximadamente a 500 metros da rodovia federal BR 

101 e sua confluência com a rodovia estadual SC 470. 

 

Uma outra comparação pode ser feita entre os valores médios encontrados no 

presente estudo do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil com os valores  

mensurados no monitoramento do Terminal Portuário de Itajaí (TEPORTI), 

localizado em Itajaí, margem oposta do rio Itajaí-Açu ao sítio da Keppel. Assim, 

o monitoramento da qualidade do ar do TEPORTI, realizado entre maio de 2008 e 

janeiro de 2010, mostrou os seguintes valores médios: SO2= 43 µg/m3, NO2= 50 

µg/m3, CO = 1 ppm, O3= 19 µg/m3 e MP10= 103 µg/m3. No caso do TEPORTI, a 

maior movimentação de tráfego pesado fez com que os valores médios dos 

parâmetros monitorados fossem maiores para esta área monitorada, o que  se 

percebe mais claramente pelos valores dos Materiais em Suspensão (MP10) no ar. 

Nesse sentido, percebe-se que a qualidade do ar varia em função da 

movimentação automotiva, justificando-se assim um futuro plano de 

monitoramento com o objetivo de avaliar o impacto da circulação automotiva 

sobre a qualidade do ar local. 

 

8.6.5. Conclusões 

 

Segundo a Resolução CONAMA N° 03/1990, os valores dos parâmetros 

analisados no mês de agosto de 2011, nos três pontos amostrais situados no 

entorno do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, em Navegantes (SC), atendem 
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aos padrões legais. Segundo a classificação da CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo), a qualidade do ar no 

entorno do futuro empreendimento é BOA. Assim para o SO2, NO2, CO, O3 e 

Material Particulado (10 µm de diâmetro) os pontos amostrais #01, #02 e #03 

apresentaram uma classificação BOA. Esta classificação da qualidade do ar como 

sendo BOA é devido à fraca presença de gases e de material particulado em 

suspensão.  

 

Portanto, esta classificação atual de qualidade BOA do ar denota que o mesmo 

não apresenta riscos significativos de danos ambientais ou de causar danos à 

saúde pública. Contudo, em função da evolução das atividades socioeconômicas 

na área do empreendimento (e.g., aumento na movimentação de cargas), novas 

medidas deverão ser realizadas para avaliar o impacto potencial das novas 

circunstâncias de emissão sobre a saúde pública e sobre os ecossistemas, em 

função dos valores legislativos pertinentes.  

 

8.7. Percepção da Comunidade afetada sobre os Serviços Públicos 
Urbanos de Volta Grande e Machados, Navegantes (SC) 

 

A percepção sobre os serviços públicos disponíveis na região de influência do 

Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, baseada no conhecimento das comunidades 

de Volta Grande e Machados, foi investigada através de uma pesquisa de opinião 

pública, realizada entre os dias 28 e 30 de março de 2012, que abrangeu 2,4% 

dos 2.127 domicílios existentes em Machados e 5,4% daqueles situados em Volta 

Grande, bairro onde se pretende realizar as obras de modernização e ampliação 

do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil (Figura 122). Portanto, foram abordadas 

98 famílias, sendo 48 delas pertencentes ao bairro de Volta Grande e 50 de 

Machados. 

 

A descrição dos resultados dessa pesquisa teve a finalidade de explicitar a 

opinião que a população dessa área emitiu acerca da qualidade dos serviços 

públicos: saneamento básico, segurança, saúde, educação e transporte público, 

consideradas áreas prioritárias para a melhoria da qualidade de vida dessa 

população. 
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8.7.1. Metodologia 

 

A percepção acerca dos serviços públicos nos bairros Volta Grande e Machados 

foi identificada por meio do levantamento de dados primários, que se deu 

através de questionário composto por questões abertas onde o entrevistado teve 

a oportunidade de responder livremente e realizar comentários a respeito do 

tema abordado. 

 

Por meio desse instrumento de coleta, os entrevistados forneceram informações 

sobre o nível de qualidade e as principais deficiências em relação aos serviços 

públicos de seu bairro, bem como as melhorias necessárias para que esses 

serviços alcancem o desempenho considerado satisfatório pela população 

amostrada. 

 

Essa pesquisa foi realizada no período diurno dos dias 28, 29 e 30 de março de 

2012, entre as 9:00 e 18:00 horas e, portanto, foram abordados os moradores 

presentes no momento dessa pesquisa. 
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Figura 122. Localização da área de estudo da percepção da população dos bairros Volta Grande e Machados, Navegantes (SC).  
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8.7.2. Resultados 

8.7.2.1. Perfil Social 

 

Inicialmente buscou-se saber o sexo, a faixa etária e o estado civil dos 

entrevistados. Os resultados obtidos mostram que 72% dos entrevistados são 

mulheres e que a maioria deles (27%) pertence à faixa etária de 41 a 50 anos e 

apresentou um percentual relevante de idosos, 18% (Figura 123). Isso foi devido 

ao fato das entrevistas serem realizadas em dias úteis e no período comercial, 

fazendo com que predominassem mulheres e aposentados. 

 

 
Figura 123. Faixa etária da população entrevistada em percentual. 

 

As respostas da questão referente ao tempo que residem no Município de 

Navegantes dividiram-se em 05 (cinco) categorias: menor que 5 anos, entre 6 e 

10 anos, entre 11 e 20 anos, 21 a 30 e há mais de 30 anos. As respostas foram, 

respectivamente, 17%, 20%, 26%, 14% e 23%, demonstrando que o tempo de 

residência praticamente se distribui entre as classes (Figura 124). 
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Figura 124. Tempo de residência dos entrevistados em percentual. 

 

A maior parte dos entrevistados é natural de Navegantes (47%) e entre os 

demais, 75% migraram de outros municípios catarinenses. Dentre os municípios 

que não pertencem a Santa Catarina, o Estado do Paraná apresentou o maior 

percentual, 17% (Figura 125). Conforme a Figura 126, a migração destes 

moradores ocorreu principalmente entre 2000 e 2010, período de grande 

desenvolvimento das atividades industriais na região, que provavelmente atraiu 

mão de obra proveniente de outros municípios. 

 

 
Figura 125. Cidade de origem dos habitantes que não são 
navegantinos. 
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Figura 126. Período de migração para o Município de Navegantes (SC). 

 

Dentre os moradores que migraram para o Município de Navegantes, o principal 

motivo declarado para residir nesse município foi a oportunidade de emprego 

que a região oferece (38%). Outro fator que também representou uma 

importante contribuição na movimentação migratória foi a decisão de residir 

próximo de familiares que habitam a região (36%). 

 

 
Figura 127. Principais motivos para residir em Navegantes (SC). 

 

Com relação ao grau de escolaridade dos entrevistados, a maioria (34%) possui 

o nível médio completo e, em seguida, o fundamental incompleto com 31%, e 
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apenas 2% com nível superior completo (Figura 128), mostrando que a 

população possui um baixo nível educacional. 

 

 
Figura 128. Grau de escolaridade da população entrevistada. 

 

Quanto à ocupação profissional dos entrevistados observa-se que esta é bastante 

diversificada, com maior ocorrência da ocupação do lar (35,7%) e de 

aposentados (15,3%). Isso reflete, novamente, o fato das entrevistas serem 

realizadas em dias úteis e no período comercial, fazendo com que 

predominassem mulheres e aposentados entre os entrevistados. 

 

Tabela 46. Ocupação profissional dos entrevistados. 
Profissões Volta Grande Machados Total % 

Açougueiro  1 1 1,0% 

Ajudante de caminhoneiro  1 1 1,0% 

Auxiliar administrativo  2 2 2,0% 

Alimentador linha de produção 1  1 1,0% 

Atendente comercial 1  1 1,0% 

Agricultor  1 1 1,0% 

Autônomo  2 2 2,0% 

Auxiliar de cozinha 2  2 2,0% 

Aposentado (a) 7 8 15 15,3% 

Costureira 1  1 1,0% 

Comerciante  1 1 1,0% 

Desempregado 2 1 3 3,1% 

Do lar 18 17 35 35,7% 
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Profissões Volta Grande Machados Total % 

Doméstica  1 1 1,0% 

Empresário (a)  1 1 1,0% 

Estudante  2 2 2,0% 

Fileteira 1  1 1,0% 

Lojista 1  1 1,0% 

Motorista 2 1 3 3,1% 

Operador de empilhadeira  1 1 1,0% 

Pedreiro 2  2 2,0% 

Pensionista  1 1 1,0% 

Recepcionista 1  1 1,0% 

Revisora de confecção 1  1 1,0% 

Serviços gerais 1  1 1,0% 

Soldador 3 2 5 5,1% 

Técnica em radiologia  1 1 1,0% 

Telefonista  1 1 1,0% 

Torneiro mecânico 1  1 1,0% 

Vendedora 1 3 4 4,1% 

Vigilante 1  1 1,0% 

Cuidadora de idosos  1 1 1,0% 

Auxiliar de produção  2 2 2,0% 
 

8.7.2.2. Percepção sobre a Infraestrutura Urbana 

 

Com relação ao grau de satisfação em relação os diversos serviços públicos: 

saneamento urbano, fornecimento de energia elétrica, segurança pública, 

educação, saúde, transporte público e entre outros; as respostas que refletem o 

maior nível de insatisfação, ou seja, classificada como Ruim, foram observadas 

para os serviços de: esgotamento sanitário (13%), segurança pública (14%), 

transporte coletivo (13%), e áreas públicas de lazer (15%). 

 
Tabela 47. Grau de satisfação em relação aos serviços 
públicos de Volta Grande e Machados. 

Serviços Públicos 
Grau de satisfação 

Ruim Regular Bom 

Esgotamento sanitário 13% 8% 6% 

Sistema de coleta de resíduos 1% 2% 13% 

Limpeza urbana 6% 9% 8% 

Abastecimento de água 3% 7% 10% 

Fornecimento de energia 2% 1% 13% 

Segurança pública 14% 9% 5% 

Áreas públicas de lazer 15% 10% 4% 
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Serviços Públicos 
Grau de satisfação 

Ruim Regular Bom 

Educação infantil 1% 6% 11% 

Educação de jovens 2% 7% 10% 

Educação para formação e 
qualificação profissional 

10% 9% 6% 

Transporte coletivo 13% 10% 5% 

Infraestrutura viária 13% 13% 3% 

Atendimento na saúde pública 7% 9% 7% 
 

As principais razões que justificam a insatisfação em relação aos serviços citados 

são decorrentes: 

 

� da falta de rede coletora de esgotos sanitários na região; 

� da falta de policiamento ostensivo para promover a tranquilidade e bem 

estar da população; 

� do número insuficiente de linhas e horários de ônibus; e, 

� por ofertar poucas opções de lazer para a comunidade local. 

 

Analisando as deficiências apontadas para a área da saúde, 34% e 34,8% das 

respostas apontam o reduzido número de profissionais e a falta de atendimentos 

especializados (34,8%), respectivamente. 

 

Nº de unidades de saúde insuficientes 

Falta de profissionais

Falta de atendimento especializado

Estrutura física indequada e/ou falta de de recursos 

tecnológicos

Não oferece atendimento 24 horas

Não oferece atendimento durante o final de semana

Número insuficiente de atendimentos

nenhuma

Outros

6,8%

33,8%

34,8%

16,4%

1,0%

0,5%

0,5%

5,8%

0,5%

Deficiências na saúde pública

 
Figura 129. Principais deficiências em relação à saúde pública. 
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Já com relação à educação, as principais reclamações são decorrentes da falta de 

desenvolvimento de projetos na área de educação ambiental, como coleta e 

reciclagem de resíduos, horta escolar, entre outros temas, e da falta de unidade 

de ensino profissionalizante na região (Figura 130). 

 

Falta de unidades de ensino infantil

Falta de unidades de ensino médio

Falta de unidades de ensino profissionalizante

Falta de unid. de ensino fundamental

Falta de desenvolvimento de projetos: educação 

ambiental, coleta e reciclagem de resíduos, horta escolar etc.

Nenhuma

Falta de professores melhores capacitados

13,9%

8,7%

25,4%

8,7%

29,5%

13,3%

0,6%

Deficiências na Educação

 
Figura 130. Principais deficiências na área da educação. 
 

Quanto ao transporte coletivo, a pesquisa demonstrou que os entrevistados 

estão insatisfeitos com o número de linhas (18%), com o estado de conservação 

dos veículos (15%) e, principalmente, com a quantidade de horários das linhas 

que atendem a região (24%) (Figura 131). Além disso, os entrevistados 

afirmaram que o transporte coletivo não dispõe de integração tarifária, que é a 

realização de transferências de uma linha para outra em terminais fechados, 

gratuitamente ou com desconto nas tarifas. 

 

O meio de transporte disponível e de mais fácil acesso para a população local 

efetuar seus deslocamentos cotidianos é o transporte urbano municipal, sendo 

que poucos afirmaram que outros meios de transporte são ofertados nos bairros 

Machados e Volta Grande, como serviço de taxi e moto-táxi (Figura 132). 
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Quantidade de horários insuficiente

Veículos em péssimo estado de conservação

O tempo de deslocamento entre a origem e o destino é muito longo

Veículos com lotação acima da permitida

Ponto de ônibus descoberto ou sem identificação

Número de linhas insuficiente

Nº de pontos de ônibus insuficiente

Dificuldade para pagar o preço

Não utiliza o serviço

Poucos horários de ônibus nos finais de semana

Falta de ônibus adaptado para deficientes físicos

Nenhuma

Outros

24%

15%

5%

8%

7%

18%

10%

8%

1%

2%

0%

1%

0%

Deficiências no Transporte Coletivo

 
Figura 131. Principais deficiências no transporte público. 
 

 
Figura 132. Principais tipos de transporte ofertados na região de estudo. 

 

Os entrevistados também foram questionados com relação a deficiências no 

sistema viário, sendo que 18% apontou a falta de sinalização de trânsito e de 

equipamentos de controle da velocidade, como faixa de pedestres, redutores de 

velocidade, semáforos e placas de sinalização como o principal fator de 

preocupação para comunidade local. Também foi citado pelos entrevistados a 

falta de passeios para pedestres (16%), o tráfego intenso de veículos (15,5%) e 

a falta de ciclovia na região (Figura 133). 
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Trafego intenso de veículos 

Excesso de congestionamento 

Falta de sinalização e de equip. de controle de velocidade

Alta frequência de acidentes 

Falta de manutenção das vias 

Falta de passeios para pedestres

Falta de passeios adaptados para deficientes

Falta de ciclovia

Inexistência de área para estac. público

Intenso tráfego de veículos nos horários de pico

Falta de guarda de trânsito

Falta de acostamento

Atropelamentos de ciclistas

Atropelamentos de pedestres

Nenhuma

15,5%
8,4%

18,3%

4,3%

11,6%

16,2%

0,2%

14,9%

8,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%
0,6%

0,9%

Deficiências no Sistema Viário

 
Figura 133. Principais deficiências do sistema viário na região de estudo. 
 

Ao analisar a percepção da comunidade em relação as condições de mobilidade 

urbana, a pesquisa mostrou que 37% dos entrevistados afirmou que houve 

melhoria neste aspecto nos últimos anos, para 36% as condições de mobilidade 

se mantiveram e 25% consideram que a mobilidade na região tem piorado. 

 
Na opinião dos entrevistados, o principal fator responsável pelas melhorias 

observadas é a melhoria da estrutura viária (Figura 134). Porém, para 25% 

essas melhorias não foram suficientes para aumentar a eficiência da mobilidade 

e acessibilidade urbana devido, principalmente, ao tráfego intenso de veículos 

em geral (Figura 135). 
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Melhoria da infraest. urbana devido a instalação de 

empreend.

Jardinagem dos canteiros

Ampliação da pavimentação

Melhoria da estrutura viária

Maior nº de linhas e horários de ônibus

Melhoria da sinalização de trânsito

Implantação da via portuária

6%

6%

17%

56%

6%

6%

6%

Por que Melhorou?

 
Figura 134. Principais fatores responsáveis pela melhoria observada na 
mobilidade urbana. 

 

 
Figura 135. Principais motivos para a redução da eficiência da 
mobilidade urbana. 

 

Os entrevistados também tiveram oportunidade de sugerir as medidas 

consideradas necessárias para que a mobilidade urbana se torne mais eficiente. 

Através da tabela a seguir, observa-se que principais alternativas sugeridas é o 

aumento do número de linhas e horários de ônibus e a ampliação e/ou melhoria 

da pavimentação das vias de acesso. Esta última se destacou entre as sugestões 

realizadas pela população entrevistada em Volta Grande já que a rua Salcerino e 

parte do trecho da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller que atravessa esse bairro 

ainda não está asfaltado. 
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Tabela 48. Medidas sugeridas pelos entrevistados que visam a 
melhoria da mobilidade urbana. 

Sugestões 

Implantar ciclovia 4% 

Implantar passeios para pedestres 2% 

Pavimentar saídas alternativas 1% 

Rotas alternativas 1% 

Maior nº de linhas e horários de ônibus 21% 

Ampliar e/ou melhorar pavimentação 11% 

Melhorar sinalização de trânsito 7% 

Duplicar a Rodovia BR-470 1% 

Duplicação das vias 6% 

Melhorar infraestrutura viária 6% 

Impedir o crescimento demográfico 1% 

Diversificar os meios de transporte 5% 

Melhorar qualidade do transporte coletivo 2% 

Vias de acesso exclusivas para veículos pesados 2% 

Não soube responder 26% 

Nenhuma 5% 
 

A população entrevistada também foi questionada a respeito da existência de 

áreas de lazer na localidade onde residem. A pesquisa mostra que para a 

maioria, 70%, o bairro que reside não oferece áreas públicas de lazer (Figura 

136) e sugerem a implantação de praça pública arborizada, parque infantil e 

academia ao ar livre (Figura 137). 

 

 
Figura 136. Existência de áreas públicas de lazer. 
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Figura 137. Opções de lazer sugeridas pela população entrevistada. 

 

Para o questionamento sobre o acesso ao poder público municipal e as formas de 

comunicação entre esse poder e a comunidade, os entrevistados declararam que 

no bairro que residem não há subprefeitura, superintendência e/ou associação de 

moradores. Em caso de reivindicação em relação a melhorias na infraestrutura 

urbana ou em serviços públicos, a maioria dos entrevistados afirmou que procura 

diretamente a Prefeitura Municipal de Navegantes. 

 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre as principais características 

positivas da região que residem e que são valorizadas pela comunidade. Dentre 

as respostas, destaca-se a tranquilidade da região 52% e a segurança pública na 

opinião de 18%. 
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Oportunidade de emprego

Próximo do local de trabalho

Tranqulidade

Segurança pública

Natureza

Próx. de serviços públicos: posto de saúde, escolas etc.

Próx. de comércio e serviços.

Boa vizinhança 

Nenhuma característica positiva

Não atingido por inundações

não soube responder

Outras

5%

2%

52%

18%

2%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

Quais são as características positivas do local onde mora?  

 
Figura 138. Características positivas do local que reside. 

 

8.7.3. Considerações Finais 

 

O perfil dos moradores de Volta Grande e Machados apresentou, de modo 

predominante, pessoas naturais de Navegantes, moradoras desse município há 

mais de 10 anos. A grande maioria apresenta de médio a baixo nível de 

escolaridade. Dentre aqueles que não são naturais desse município, a migração 

foi motivada, principalmente, pela oportunidade de emprego existente na região 

e ocorreu, especialmente, no período de 2000 a 2010. 

 

Quanto à percepção dessa amostra da população em relação à infraestrutura 

urbana, evidenciou-se que a população se mostra insatisfeita com a inexistência 

de sistema de esgotamento sanitário, e também, que se preocupa com a 

necessidade de maior policiamento de forma que possa promover a tranquilidade 

e o bem estar da população, além de melhorias do transporte público que 

apresenta número insuficiente de linhas e horários de ônibus na opinião da 

maioria. 

 

Outro aspecto enfatizado pelos entrevistados foi a necessidade de adequação do 

sistema viário em relação a demanda atual, pois na percepção da maioria 

entrevistada, a sua melhoria esta vinculada à intervenções ligadas à estrutura 

desse sistema, principalmente a ampliação e/ou melhoria da pavimentação das 

vias de acesso e a adoção de medidas que visem a segurança viária, como 
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sinalização de trânsito, equipamentos de controle e redutores da velocidade, 

faixa de pedestres, semáforos e placas de sinalização, além de passeios para 

pedestres principalmente ao longo da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller. 

 

Na visão da maioria, as condições de mobilidade urbana têm piorado ao longo 

dos últimos anos devido, principalmente, ao aumento da frota veicular que 

consequentemente tem ocasionado o tráfego intenso de veículos, com destaque 

para os horários de pico. Esse fato pode ser decorrente do crescimento 

demográfico observado nos últimos anos no Município de Navegantes e pela 

intensificação de atividades industriais. Para tanto, a população entrevistada 

enfatiza novamente a importância do aumento no número de linhas e horários de 

ônibus e considera necessária a melhoria e a ampliação da pavimentação das 

vias de acesso. 

 

Em vista do exposto, conclui-se que as rápidas transformações vinculadas ao 

desenvolvimento econômico e demográfico influenciaram nas condições de 

mobilidade do Município de Navegantes. Isso demonstra a necessidade de uma 

política urbana centrada em medidas de planejamento que ordene as atividades 

de forma articulada com uso do solo, com os meios de transportes compatíveis à 

dinâmica urbana e com a adequação do sistema viário, assim a mobilidade 

torna-se mais eficiente, promovendo maior facilidade na acessibilidade e conforto 

ambiental para a população. 

 

Ao longo desse processo é importante a participação ativa dos atores da 

sociedade civil, podendo ser promovida, dentre outras maneiras, através do 

estabelecimento de canais de comunicação entre a comunidade de Volta Grande 

e Machados e as instâncias decisórias, no sentido de auxiliar na implantação de 

políticas públicas que atendam as reais demandas reivindicadas pela população 

local. 

 

8.8. Análise da Expansão Urbana do Município de Navegantes 

 

8.8.1. Introdução 
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O processo histórico de formação das cidades brasileiras está atrelado à 

intensidade e a forma como se processaram a urbanização e a redistribuição 

espacial da população, que sofreram influência de transformações econômicas, 

sociais, demográficas e políticas ocorridas com maior expressão nos últimos 

cinquenta anos. Nesse contexto, presenciou-se, do ponto de vista da 

urbanização, uma dinâmica concentradora em termos territoriais na maioria das 

cidades brasileiras (BAENINGER, BRITO & AZEVEDO, 2006). 

 

Desde os anos 1940, tem-se observado no Brasil aumento significativo de sua 

população urbana devido a intensos fluxos migratórios. Esse afluxo crescente de 

pessoas para o meio urbano marcou a década de 70 pela “explosão do 

crescimento urbano” que ocasionou a redistribuição interna da população ao 

longo de quase meio século, indicando rapidez das transformações urbanas 

nesse país (BAENINGER, BRITO & AZEVEDO, 2006). Para estes autores,o 

incremento da população urbana foi consequência, basicamente, de três fatores: 

do próprio crescimento vegetativo das áreas urbanas, da migração com destino 

urbano e da expansão do perímetro urbano de muitas localidades antigamente 

consideradas rurais. 

 

Conhecendo os fatores que influenciaram, de maneira geral, a trajetória histórica 

da urbanização no Brasil, é importante salientar que cada cidade brasileira 

sofreu,ao longo desse processo, forte influência de suas peculiaridades, que 

englobam características vocacionais à determinadas atividades econômicas e 

que podem estar vinculadas a sua localização geográfica e aos seus aspectos 

naturais e culturais. Além disso, estudos específicos a fim de analisar as 

características do processo de urbanização de cada cidade podem subsidiar a 

elaboração de políticas sociais e auxiliar nas ações inerentes ao seu 

planejamento territorial. 

 

Nesse estudo, buscou-se apresentar os principais fatos históricos determinantes 

no processo de urbanização do Município de Navegantes e que ocasionaram 

fortes mudanças no processo de expansão e ocupação territorial. Essas 

mudanças tornaram-se mais evidentes a partir da década de 1970 devido ao 

acentuado crescimento demográfico que ocorreu nesse município e teve como 
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principal vetor os deslocamentos populacionais articulados por um conjunto de 

mudanças ocorridas na economia de Navegantes. Para tanto, este estudo inicia-

se com um breve histórico da ocupação desse Município, seguido da análise da 

expansão da sua malha urbana ao longo de 2000 a 2010, década marcada por 

forte crescimento populacional e econômico, com base em estudos pretéritos. 

Também se analisou a evolução populacional para este período, que consistiu na 

coleta de dados secundários provenientes do Censo Demográfico de 2000 e de 

2010, visando analisar o crescimento da população e a densidade demográfica 

desse município, destacando-se os bairros Volta Grande e Machados que serão 

influenciados diretamente pelas obras de modernização e ampliação do Estaleiro 

Keppel Singmarine Brasil. 

 

8.8.2. História da Ocupação de Navegantes 

 

A história de desenvolvimento do Município de Navegantes esta intimamente 

vinculada à história de ocupação de todo o Vale do Itajaí e vice-versa, pois o 

primeiro homem branco a se estabelecer nessa região foi em 1658 em terra que 

hoje pertence ao Município de Navegantes, na margem do rio Itajaí, em frente à 

foz do rio Itajaí-Mirim. 

Em 1700, junto a margem norte do rio Itajaí, nas imediações de sua foz, no 

oceano e ao longo das praias que se estendiam do ribeirão Gravatá para o sul, 

residiam mais de quarenta (40) famílias de pescadores e agricultores. Esses 

agricultores dedicavam-se à cultura de subsistência, com a plantação de 

mandioca, aipim, milho, feijão, cana, batata-doce e arroz, além de algodão, o 

qual fiavam em casa para confecção da própria vestimenta. Nessa época, poucos 

pescadores se dispunham a pescar no mar, uma vez que no rio obtinham peixes 

como guaiviras, bagres, tainhas e robalos em grande quantidade (SILVEIRA Jr, 

1982 apud GERLOFF, 2003). 

 

A partir de 1777, a região começou a ser efetivamente ocupada por agricultores 

que fugiam de Florianópolis, invadida por uma esquadra espanhola. Na segunda 

metade do século XVIII, altos funcionários públicos, eclesiásticos e militares 

requereram para si e parentes seguidas sesmarias na região do Itajaí, burlando 

assim a lei que deles obrigava benfeitorias de povoação e plantações. Por isso, 
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ocorreu nessa época uma onda especulatória com estas terras, por conta da 

existência de grande quantidade de madeiras de lei e porque se pretendia no 

futuro fazer negócios (D’ÁVILA, 1996 apud GERLOFF, 2003). 

 

Em 1824 foi construída a primeira residência e a primeira casa de negócios do 

lado direito do rio, dando origem à cidade de Itajaí, onde as principais ocupações 

eram a lavoura e a pesca, que era abundante no rio até o final do século 

passado. 

 

Apesar das primeiras referências ao Porto de Itajaí datar de 1816, consolidou-se 

somente após 1880 devido a grande atividade agro-industrial dos colonos que se 

estabeleceram no interior do Vale. Com isso, novas profissões como portuários e 

marinheiros se expandiram nos trapiches e navios e, a partir dessa época, 

comerciantes, donos de embarcações, funcionários e prestadores de serviços 

públicos começaram a enriquecer (GERLOFF, 2003). 

 

Em 1911, melhorias nesse porto começaram a ser realizadas em virtude de Itajaí 

não conseguir a estrada de ferro. Dessa forma, as melhorias consistem na 

correção dos defeitos da barra, onde pelo lado de Itajaí foi assentada uma linha 

de trilhos para o transporte das locomotivas que carregavam as pedras e o 

aterro para a construção do guia –corrente (Figura 1). Nessa ocasião, havia uma 

equipe em Navegantes, pertencente a empresa conhecida por COBRASIL, que 

trabalhava em direção ao ponto de areia (antigo pontal arenoso – ilha-barreira, 

feição geomorfológica de grande dinâmica, que delimitava a praia de Navegantes 

e o morro do Atalaia, que delimita a desembocadura do rio Itajaí-Açu). 
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Figura 139. Evolução do ecossistema do Saco da Fazendo, Município de Itajaí (SC) 
(Fonte: Modificado de ARAÚJO et al, 2009). 
 
Após a correção dos problemas da barra, em 1945 deu-se início aos trabalhos 

com o cais acostável do Porto de Itajaí. Em seguida, a movimentação desse 

porto aumentou e, em 1949, foi desenvolvida a importação e a exportação com a 

entrada de um navio americano (NETO, 2009). 

 

Em 1938, a vizinha cidade de Itajaí foi dividida em dois perímetros, sendo 

incluído no perímetro urbano Navegantes até São Domingos, antigamente 

denominado Saco Grande. Em 1962, emancipado de Itajaí, foi criado o Município 

de Navegantes (D’ÁVILA, 1996 apud GERLOFF, 2003). 

 

A área urbana de Navegantes se desenvolveu a partir de um núcleo constituído 

por uma aldeia de pescadores que atualmente constitui-se no bairro São Pedro, 

localizado junto à foz do rio Itajaí. Essa área se ajustou à margem esquerda da 

foz do rio Itajaí e apresentou crescimento horizontal por estar associado à 

topografia, e a sua estrutura viária baseia-se em um sistema ortogonal 

(GERLOFF, 2003). 

 

Dessa forma, a expansão da ocupação desse município deu-se a partir da foz do 

rio Itajaí até atingir a área do aeroporto e, a partir dessa área, a ocupação ocorre 

de maneira rarefeita. Ao longo da orla marítima a ocupação se intensificou até 

atingir outros núcleos urbanos localizados nas imediações da foz do rio Gravatá 

com o oceano e entre o eixo rodoviário formado pela BR-470 e a rua José 

Francisco Laurindo. O desenvolvimento em direção a região norte desse 

município é dificultado pelo posicionamento do aeroporto, que esta localizado 

entre o rio Itajaí e o Oceano Atlântico, deixando pequenas faixas para a 

passagem do sistema viário e da infraestrutura básica (GERLOFF, 2003). 

 
8.8.3. Principais Fatores da Expansão Urbana de Navegantes 

 
A partir dos fatos históricos é possível elencar os principais fatores determinantes 

da expansão urbana de Navegantes. Um deles ocorreu no final do século XIX, 

que foi a instalação da empresa COBRASIL (Companhia de Mineração e 

Metalurgia do Brasil), contratada para executar as obras da construção de guias-
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correntes na margem direita do rio Itajaí-Açu, prolongando em curva até 

encontrar o pontal arenoso na margem esquerda, de maneira a limitar a foz do 

rio e reduzir a curvatura (GOULARTI, 2008). Segundo Neto (2009), essa 

empresa trouxe emprego e renda e contribuiu com o dinamismo econômico da 

época, sendo responsável por trazer energia elétrica ao município7.  

 

Nessa época, Navegantes ainda era um bairro que pertencia a Itajaí, o comércio 

não se desenvolvia, os estudos secundários inexistiam, não se dispunha de 

nenhum recurso de assistência à saúde e, a extensa e bela praia não recebia 

nenhum investimento, cuidado ou divulgação. Diante de tal situação, líderes de 

tradicionais famílias de Navegantes como Athanásio Joaquim Rodrigues e seu 

jovem sobrinho Onofre Rodrigues Júnior, os irmãos Vicente Coelho e João 

Honorato Coelho, Arnoldo Bento Rodrigues, Francisco Marcelino Vieira, Evaldo 

Reiser, e ainda, outros cidadãos que estavam radicados no município como Cirino 

Adolfo Cabral, Osório Gonçalves Vianna, João Henrique Reis, Olindo José 

Bernardes e Sebastião Andriani; formaram uma comissão com o objetivo de 

promover a emancipação política de Navegantes. 

 

Esta determinada comissão promoveu reuniões e debates de esclarecimentos nas 

comunidades, reuniu assinaturas de populares e, apoiados pelo Deputado Elias 

Adaime, redigiram documento solicitando a emancipação política, que foi 

encaminhado à Câmara Municipal de Itajaí pelo então vereador Nilton Kucher. 

Após muitas sessões de discussão, em 14 de maio de 1962 pela Resolução Nº 2, 

o município é criado e consequentemente desligado de Itajaí. A Lei Estadual de 

criação é promulgada na Assembléia Legislativa sob o Nº 828  em  30 de maio 

de 1962. 

 

Outro fator importante foi a implantação de meio de transporte destinado a 

locomoção de pessoas entre o rio Itajaí-Açu, que se deu inicialmente por meio de 

embarcações de pequeno porte em 1950, e depois, em 1979, com a inauguração 

                                       
7 Em 1928 o trabalho de perfuração das pedras (utilizadas para a formação dos molhes 
da barra) para serem dinamitadas que era feito manualmente no bairro Pedreiras, 
necessitou de energia elétrica para agilização. A companhia construtora (COBRASIL) fez 
contato com a Empresa Força e Luz e, através de um cabo aéreo, a eletricidade chegou à 
margem esquerda do rio, em Navegantes. 
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do Ferry-Boat, o transporte entre Navegantes e a cidade de Itajaí, onde por 

grande tempo se localizavam as atividades centrais do comércio, educação e 

lazer dos navegantinos. 

 

 
Figura 140. Transporte de pessoas e veículos por meio do Ferry 
Boat, Navegantes (SC).  
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/44300650. 

 

Em 1970 ocorreu a implantação do aeroporto de Navegantes considerado de 

grande importância para a região do Vale do Itajaí em função das atividades 

industriais existentes nessa região. Cabe destacar que até então, o aeroporto da 

região, localizava-se em Itajaí, no bairro Maruí. Além disso, nesse período 

ocorreu o fortalecimento do Porto de Itajaí que trouxe desenvolvimento da região 

e deu início a um processo de migração para o Município de Navegantes, que se 

tornou cidade-dormitório entre a década de1980 e meados de 1990. Nesse 

período, por não possuir grandes empreendimentos e oportunidades de 

emprego, moradores habitavam esse Município somente durante a noite, pois 

trabalhavam em cidades vizinhas, principalmente, Itajaí (NETO, 2009). 

 

Com o crescimento demográfico, ocorreu a dinamização das atividades 

comerciais e algumas empresas começaram a se instalar durante a década de 

1980, como a FEMEPE (Indústria e Comércio de Pescados S.A), além da indústria 

naval que estimulou a propagação de empresas especializadas em carpintaria 
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naval, que atuam na produção e conserto de embarcações de pesca (NETO, 

2009). 

 

Concomitantemente a esse crescimento demográfico, a migração da população 

rural para a área urbana marcou a década de 1980. O fenômeno denominado de 

êxodo rural foi decorrente da busca de oportunidades de empregos com melhor 

remuneração, do acesso facilitado à infraestrutura básica e serviços urbanos, 

como água, energia elétrica, telefonia, educação, transporte, etc. (GERLOFF, 

2003; NETO, 2009). 

 

Nesse período, iniciou-se um crescimento expressivo da favelização no Município 

de Navegantes, entre as áreas mais conhecidas, cita-se o bairro São Paulo, 

marcado por precárias condições de vida e pobreza associada à violência. De 

acordo com Silva (2002), a ocupação desse bairro teve início em 1986 por 

aproximadamente 60 famílias de agricultores provenientes da região oeste de 

Santa Catarinense e norte do Estado do Paraná. Em 1992, esse bairro foi 

oficialmente fundado. 

 

  
Figura 141. Vista parcial da ocupação residencial do bairro São Paulo, Navegantes (SC). 

 

Em 1991, outro fator de destaque foi a vinda do Grupo MEG e suas empresas 

(Motomil, Eletroplas e Garthen), que fabricam máquinas cortadas de grama e de 

equipamentos que compõe esse produto. A implantação desse grupo em 

Navegantes demandou mão de obra de nível técnico especializada na fabricação 

e montagem desse tipo de produto. 
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A partir dessa época, empreendimentos de grande porte começaram a se instalar 

nesse município, com destaque para a Leardini Pescados e Costa Sul Pescados, 

que atuam no ramo alimentício e ofereceram oportunidade de emprego na área 

de manipulação de pescados. Posteriormente, nos anos 2000, ocorreu a 

instalação do Grupo TWB S/A Construção Naval Serviços e Transportes Marítimos 

(atual Estaleiro Keppel SigmarineLtda) e o Estaleiro Navship, que atuam no ramo 

da construção naval e necessitam de mão de obra de nível técnico específico 

para executar atividades ligadas a esse setor. 

 

Segundo Oliveira (2011), o crescimento demográfico, que consequentemente 

contribuiu com a expansão urbana de Navegantes, se intensificou com a 

implantação do Terminal Portuário da Portonave S/A, em 2007. Esse terminal 

contribuiu com o aumento da oferta de postos de trabalho e tornou-se um 

grande indutor do crescimento econômico para esse município. 

 

A figura a seguir apresenta a localização dos principais empreendimentos que se 

encontram instalados no Município de Navegantes e que estão distribuídos ao 

longo das margens do rio Itajaí-Açu. 
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Figura 142. Principais empreendimentos de grande porte atualmente instalados em Navegantes (SC).  
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Esse crescimento demográfico pode ser evidenciado através dos dados da 

população residente em Navegantes no período de 1970 a 20108 (Figura 143). 

Observa-se grande incremento demográfico a partir do ano de 1991, que 

apresentou um aumento de 75% em relação ao período de 1980, período 

marcado pelo êxodo rural que ocorreu nesse município. Em 2000, observa-se um 

crescimento de 66% quando comparada com a população existente em 1991 e 

de 54% para a última década (2000 a 2010). 

 

 
Figura 143. População residente no Município de Navegantes (SC) 
entre 1970 e 2010. Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – 
SIDRA (2012). 

 

Observa-se que desde 1970 a população de Navegantes vem aumentando 

gradativamente, sendo que este crescimento tem causado uma forte 

concentração demográfica na área urbana, onde 55% da população encontrava-

se na zona urbana e cerca de 45% na rural em 1970, passando para 95% em 

área urbana em 2010. 

 
Tabela 49. População residente em Navegantes no período de 1970 a 2010. 

Período 
Urbana Rural 

Total 
Habitantes % Habitantes % 

1970 5.490 55 4.560 45 10.050 
1980 8.386 62 5.146 38 13.532 
1991 20.498 87 3.164 13 23.662 

                                       
8 Disponibilizados pelo Banco de Dados Agregados do Sistema IBGE de Recuperação 
Automática (SIDRA). 
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Período 
Urbana Rural 

Total 
Habitantes % Habitantes % 

2000 36.650 93 2.667 7 39.317 
2010 57.402 95 3.152 5 60.554 
Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (2012). 

 

Cabe dizer que a instalação de empreendimentos, principalmente de grande 

porte, que atuam na área portuária, naval e pesqueira, incluindo as de logística 

portuária, os centros de distribuição de carga e as empresas terceirizadas que 

prestam diversos serviços que compõem a cadeia produtiva desses 

empreendimentos, tem sido a principal razão para a movimentação migratória, 

pois requerem, muitas vezes, mão de obra especializada para atuar nos seus 

respectivos setores. 

 

Dessa forma, o final da década de 1990 e o período que se inicia em 2000 foram 

marcados pelo forte crescimento demográfico, ocasionado principalmente pela 

movimentação migratória, que contribuiu para a expansão desse município e 

para o adensamento urbano, com destaque para sua área central. Devido a isso, 

a seguir é analisado com maior detalhe o crescimento da malha urbana de 

Navegantes, entre o período de 2000 a 2010, a partir das constatações obtidas 

pelo estudo realizado por Oliveira (2011). 

 

8.8.4. Análise Espacial da Expansão Urbana entre 2000 e 2010 

 

Em 2000, a ocupação territorial do Município de Navegantes concentrava-se ao 

longo da linha de costa, com um adensamento na região central desse município 

que se localiza no entorno da foz do rio Itajaí-Açu. Essa região de maior 

adensamento ainda apresentava áreas desocupadas representadas por pequenas 

manchas urbanas e a porção central e noroeste de Navegantes apresentavam 

ocupação bastante fragmentada com grandes vazios urbanos (Figura 144). 

Nesse período, a mancha urbana ocupava uma área de apenas 41.460 m2, que 

representa 0,037% da área territorial desse município, que é de 111,461 km2 

(OLIVEIRA, 2011). 
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Figura 144. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2000. Fonte: Oliveira (2011). 
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No ano de 2002, houve um pequeno crescimento da expansão urbana, 

principalmente no entorno da região central e do segundo meandro a montante 

do rio Itajaí-Açu, representada pelo bairro Machados. O aumento do 

adensamento na região central, devido a redução de áreas não ocupadas, trouxe 

uma maior especulação imobiliária para essa região e a ocupação de áreas 

localizadas na periferia pela população de menor renda. Segundo Oliveira 

(2011), ao ocupar áreas desprovidas de infraestrutura urbana adequada, essa 

expansão contribuiu com a acentuação dos problemas sociais e ambientais do 

Município de Navegantes. 

 

Comparando a extensão da mancha urbana observada em 2000 e em 2002 por 

Oliveira (2011), a ocupação teve um crescimento de 0,002 km2, passando a 

abranger uma área de 43.487m2 (OLIVEIRA, 2011). 

 

Em 2004 também foram observados baixos níveis de crescimento na expansão 

urbana de Navegantes, onde a área ocupada compreendia 44.208 m2 (Figura 

146) que manteve-se praticamente inalterada quando comparada a área 

ocupada em 2005, que foi de 44.346 m2 (Figura 147). 
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Figura 145. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2002. Fonte: Oliveira (2011). 
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Figura 146. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2004. Fonte: Oliveira (2011). 
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Figura 147. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2005. Fonte: Oliveira (2011). 
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Já a mancha urbana observada em 2007 mostra um crescimento expressivo na 

expansão urbana de Navegantes, que coincidiu com a implantação do Terminal 

Portuário de Navegantes (PORTONAVE), onde as áreas construídas9 passaram a 

ocupar 52.986 m2. Neste período ocorreu o adensamento nas áreas periféricas 

de maneira irregular, onde novas áreas urbanizadas surgiram ao longo das 

margens do rio Itajaí-Açu em direção a BR-101, muitas vezes situadas em Áreas 

de Preservação Permanente (APP) e em áreas consideradas de risco de 

inundação. 

 

 

                                       
9Segundo Oliveira (2011), a mancha urbana localizada no último meandro a montante do 
rio Itajaí-Açu deve ser descartada em virtude de ser uma área com solo exposto, que ao 
realizar a análise de verossimilhança ocorreu um erro devido à semelhança da cor 
refletida e a baixa resolução da imagem. 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 8-229 - 
Capítulo VIII – Caracterização da Área de Influência do Estudo 

 
Figura 148. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2007. Fonte: Oliveira (2011). 
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O crescimento observado em 2007 se manteve em 2009 e o aumento do 

adensamento, principalmente na área central, reduziu ainda mais os espaços 

urbanos não ocupados, permanecendo apenas fragmentos de vegetação 

intercalados com as edificações que integram o centro urbano. É nessa área onde 

se concentram as atividades administrativas, de comércio e de serviço, 

constituindo-se no núcleo mais estruturado e por consequência polarizador de 

movimentos (Figura 149 e Figura 150). 

 

 
Figura 149. Rua Santos Drumont, área central de Navegantes (SC). 
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Figura 150. Rua João Sacavem, área central de Navegantes (SC). 

 

No ano de 2009, a ocupação da região localizada no segundo meandro a 

montante do rio Itajaí-Açu se intensificou, evidenciando a tendência de 

crescimento das regiões do entorno da Rodovia BR –470, ocorrendo também o 

surgimento de manchas urbanas no interior do Município de Navegantes, 

resultando em 62.565 m2 de áreas ocupadas. 
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Figura 151. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2009. Fonte: Oliveira (2011). 
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Em 2010, a expansão urbana ocorreu vinculada à ocupação de áreas que 

margeiam o rio Itajaí-Açu, com destaque para a região situada no segundo 

meandro desse rio, além daquelas localizadas ao longo da linha de costa e na 

divisa com o Município de Penha, na região de Gravatá. Assim como nos anos 

anteriores, o crescimento contínuo da mancha urbana na área central de 

Navegantes resultou na ocupação de praticamente toda essa área e, 

consequentemente, na tendência de ocupação em direção ao interior desse 

município que apresentou crescimento fragmentado e alimentado pelo fluxo 

migratório de população de menor poder aquisitivo. Essa ocupação foi estimulada 

principalmente pela escassez de áreas já urbanizadas e com melhor 

infraestrutura, fator responsável pela elevação da especulação imobiliária 

(OLIVEIRA, 2011). Nesse ano a área construída em Navegantes abrangeu 67.623 

m2. 
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Figura 152. Manchas de ocupação urbana no Município de Navegantes no ano de 2010. Fonte: Oliveira (2011). 
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8.8.5. Ocupação e Uso do Solo nos Bairros Volta Grande e Machados 

 

Ao analisar os elementos que compõem as áreas de influência direta do Estaleiro 

Keppel Singmarine Brasil (bairros Volta Grande e Machados), denotam-se 

características distintas entre esses bairros apesar de serem vizinhos. Em Volta 

Grande a ocupação residencial ocorre de maneira rarefeita e se distribui, 

principalmente, nas imediações da rua Salcerino e da rua Prefeito Manoel Evaldo 

Muller. Essa ocupação, muitas vezes, ocorre de maneira intercalada a industriais 

de pescados, pequenos estaleiros e demais atividades do ramo pesqueiro que se 

encontram implantadas nas margens do rio Itajaí-Açu, além de pequenos 

comércios que se concentram ao longo da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller para 

atender a população local (Figura 153). Isso pode resultar num processo 

complexo de expansão urbana devido a possíveis conflitos entre as atividades 

industriais e o cotidiano da população residencial. 

 

O mapa a seguir (Figura 153) apresenta o uso e a ocupação do solo nos bairros 

Volta Grande e Machados. 
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Figura 153. Uso do solo nos bairros Volta Grande e Machados, Navegantes (SC). 
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A seguir apresenta-se sequência fotográfica dos tipos de ocupação que ocorrem 

no bairro Volta Grande. A Figura 154 apresenta a ocupação por atividades 

comerciais que podem ser consideradas de pouca expressão e que se 

concentram o longo da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller. 

 

 
Figura 154. Estabelecimentos comerciais instalados no bairro Volta Grande, Navegantes 
(SC). 
 

Em Volta Grande, há também a ocupação por indústrias de pescados, 

empreendimentos do ramo naval, principalmente de pequeno porte, que se 

dedicam na fabricação e/ou no reparo de embarcações destinadas a atividade 

pesqueira (Figura 155). 
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Figura 155. Atividades industriais instaladas nas margens do rio Itajaí-Açu do bairro 
Volta Grande, Navegantes (SC). 
 

Nesse bairro, entre a margem do rio Itajaí-Açu e a BR-470 predomina ainda o 

uso agrícola em uma extensa área através, principalmente, do cultivo de arroz 

(Figura 153 e Figura 156). Há também no entorno da BR-470 depósitos de 

contêineres, centros de distribuição, posto de gasolina, empresas de prestação 

de serviços, como oficina mecânica, borracharia entre outras (Figura 157). 
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Figura 156. Vista parcial das áreas ocupadas pela atividade agrícola, principalmente 
rizicultura e pastagem, no bairro Volta Grande, Navegantes (SC). 
 

 
Figura 157. Principais atividades comerciais ao longo da BR-470, bairro Volta Grande em 
Navegantes (SC). 
 
Com relação ao bairro Machados, a ocupação residencial ocorre de maneira mais 

densa quando comparada com a de Volta Grande (Figura 153). No entanto, 

bastante próximo as áreas ocupadas por residências tem se evidenciado a 

ocupação industrial e de empresas em geral. Empreendimentos, principalmente, 
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do ramo naval e pesqueiro encontram-se distribuídos ao longo da margem do rio 

Itajaí-Açu. Já nas imediações da BR-470 concentram-se indústrias em geral 

empresas prestadoras de serviços, como: Motomil Indústria e Comercio Ltda, 

Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, Rentamac Locação de 

Equipamentos e Terraplanagem, Atlantis Terminais de Conteinêres Vazios, 

Equilibrios Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Coprem Indústria de 

Concreto Pré-Moldado, posto de combustível, oficina mecânica e lavação de 

automóveis etc. (Figura 158). 

 

 
Figura 158. Principais indústrias instaladas ao longo da BR-470, bairro Machados em 
Navegantes (SC). 
 

Ainda nesse bairro, no trecho da rua Prefeito Manoel Evaldo Muller que atravessa 

o aglomerado de residências, ocorre o desenvolvimento de atividades comerciais 

e de serviços com o objetivo de suprir as necessidades locais, como farmácia, 

padaria, mercados e pequenas lojas de vestuário e calçados, entre outras (Figura 

159). 
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Figura 159. Principais estabelecimentos comerciais ao longo da rua Prefeito Manoel 
Evaldo Muller, bairro Machados em Navegantes (SC). 
 

8.8.5.1. Análise Demográfica nos Bairros Volta Grande e Machados 

 

Ao analisar dados do Censo Demográfico de 2000 e de 2010 apresentados pela 

Tabela 50, se observa que o bairro Machados experimentou um processo de 

rápido incremento demográfico, que representou um crescimento de 52%, 

passando de 4.762 para 7.237 habitantes. Com menor incremento populacional, 

o bairro Volta Grande apresentou crescimento de 19,5% e o segundo menor 

número de habitantes em 2000 e em 2010, ficando atrás apenas do bairro São 

Pedro. Esse acréscimo populacional repercutiu no aumento da densidade 

demográfica desses bairros, onde o bairro Machados apresentava uma densidade 

de 1.421,45 hab./km2em 2000 e de 2.510,03 hab/km2 em 2010, o que 

representou um aumento de 76,6%. Já Volta Grande apresentou o menor valor 

de densidade demográfica, que foi de 82,47 hab/km2 em 2000 e de 95,42 

hab/km2 em 2010. Apesar de estar inserido no perímetro urbano, observam-se 

características de áreas rurais em Volta Grande por apresentar baixa densidade 
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populacional, atividades agrícolas e pouca movimentação de veículos e 

pedestres. 

 

Tabela 50. População residente e densidade demográfica (hab./km2) do Município de 
Navegantes, por bairros, entre 2000 a 2010. 

Bairro/Região 
População Incremento 

populacional 
Densidade 
(hab./km2) 

Cresciment
o 
% 2000 2010 Hab. % 2000 2010 

Centro 11.325 16.463 5.138 45,4 2.175,27 3452,93 59% 
São Pedro 1.930 2.252 322 16,7 2.497,18 2746,67 10% 
São Domingos 6.892 8.850 1.958 28,4 2.124,83 3049,54 44% 
São Paulo 3.678 6.091 2.413 65,6 2.568,33 4370,73 70% 
Meia Praia 1.233 3.863 2.630 213,3 106,45 342,99 222% 
Gravatá 1.961 6.137 4.176 213,0 374,03 1401,43 275% 
Machados 4.762 7.237 2.475 52,0 1.421,45 2.510,03 77% 
N. Senhora das 
Graças 

3.492 4.813 3.761 37,8 5.263,05 8627,97 64% 

Pedreiras 575 738 163 28,3 72,39 92,26 27% 
Volta Grande 802 958 156 19,5 82,47 95,42 16% 
Área Rural 2.667 3.154 487 18,3 41,22 48,47 18% 
Navegantes 39.317 60.556 21.239 54,0 345,31 531,85 54,0% 

Fonte: Dados Censitários do IBGE. 
 

Ao comparar o crescimento populacional de Volta Grande e de Machados com os 

demais bairros que compõe o Município de Navegantes, nota-se que Machados 

encontra-se entre os bairros que apresentaram os maiores percentuais de 

crescimento da população (Figura 160). Ao analisar a Figura 162 e a Figura 163, 

verifica-se que a região ao longo da orla marítima e a região central da cidade 

destacam-se por apresentar os maiores incrementos populacionais. 

 

Cabe destacar também o acréscimo populacional apresentado pelo bairro São 

Paulo (66%), que concentra a população mais carente do município e habitações 

precárias, sendo considerada a região mais violenta de Navegantes. Esse fato 

reforça a necessidade de ações, a nível municipal, voltadas à redução da 

pobreza, e consideradas determinantes na formulação, execução e avaliação de 

programas que visem estabelecer medidas de proteção social aos indivíduos 

marcados pela exclusão econômica. 
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Figura 160. Incremento populacional entre 2000 e 2010 nos bairros 
do Município de Navegantes (SC). 

 

Apesar dos maiores incrementos populacionais ocorrerem ao longo da orla 

marítima, a região central e os bairros que ocupam as margens do segundo 

meandro do rio Itajaí-Açu concentravam o maior número de habitantes em 2010 

(Figura 161). Já a porção central de Navegantes, ocupada pelos bairros Pedreiras 

e Volta Grande, pode ser considerada a região menos populosa da área urbana. 

 

 
Figura 161. Número de habitantes nos bairros de Navegantes (SC) em 
2010. 
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Figura 162. População residente no Município de Navegantes, por setor censitário do IBGE, em 2000. 
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Figura 163. População residente no Município de Navegantes, por Setor Censitário do IBGE, em 2010. 
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Em relação à densidade demográfica, o bairro Machados apresentou um 

crescimento significativo (77%) e Volta Grande um percentual bem menor 

(19%). Ao comparar com as demais regiões, verifica-se uma disparidade entre 

esses bairros e a região de Gravatá e Meia Praia que apresentaram um 

crescimento de 275% e de 222%, respectivamente. 

 

Essa intensa ocupação ao longo da linha de costa em direção a divisa com o 

Município de Penha foi evidenciada pelo estudo de Oliveira (2011), item 8.8.4 

(Análise Espacial da Expansão Urbana entre 2000 e 2010), através na análise do 

crescimento contínuo da mancha urbana nessa região entre o período de 2000 a 

2010. 

 

 
Figura 164. Crescimento da densidade demográfica referente ao 
período entre 2000 e 2010 nos bairros do Município de Navegantes 
(SC). 

 

Apesar da região do entorno da orla marítima sofrer forte crescimento da sua 

densidade demográfica, a taxa mais elevada desse índice foi observado no bairro 

Nossa Senhora das Graças em ambos os períodos analisados, 2000 e 2010, 

indicando a ocorrência do adensamento populacional, ou seja, aumento do 

aglomerado populacional nessa região. Já a região ocupada pelos bairros 

Pedreiras, Volta Grande e a área rural apresentaram os menores números de 

habitantes por km2 (Figura 167). 
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Figura 165. Densidade demográfica (hab./km2) nos bairros de 
Navegantes (SC). 

 

A partir desses dados verifica-se que a distribuição da população em Navegantes 

ocorre de maneira heterogênea existindo regiões muito povoadas e outras com 

vazios demográficos, que ocorrem na porção central e noroeste desse município 

que é, na maior parte de sua extensão, ocupada por áreas de cultivo agrícola e 

montanhosas. 
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Figura 166. Densidade demográfica no Município de Navegantes, por Setor Censitário do IBGE, em 2000. 
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Figura 167. Densidade demográfica no Município de Navegantes, por Setor Censitário do IBGE, em 2010. 
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Dessa forma, os dados populacionais juntamente com os acontecimentos 

históricos demonstram que nessa área houve um movimento demográfico 

influenciado, provavelmente, pela oferta de empregos resultantes da instalação 

de empreendimentos de grande porte que ocorreram durante o período entre 

2000 e 2010. Esse fator de atração se intensificou com a implantação do 

Terminal Portuário da Portonave S/A em 2007, resultando num grande 

incremento demográfico em Navegantes que representou um crescimento 

populacional de 54% para esse período e, consequentemente, motivou a 

migração da população para as localidades próximas a esses empreendimentos. 

Em virtude disso, na área central de Navegantes e no seu entorno foi 

evidenciado, pelo estudo de Oliveira (2011), um adensamento urbano e, a partir 

dos dados censitários, um aumento da população residente (Figura 162 e Figura 

163) e da densidade demográfica nessa região (Figura 166 e Figura 167). Isso 

mostra que o crescimento demográfico desse município ocorreu de maneira 

heterogênea, podendo haver regiões que apresentaram um crescimento rápido e 

outras com taxas menores, como é o caso dos bairros Volta Grande e Pedreiras. 

 

8.8.5.2. Conclusões 

 

A expansão urbana do Município de Navegantes foi influenciada por 

acontecimentos históricos atrelados com a sua vocação marítima que favorece o 

desenvolvimento de atividades do ramo pesqueiro, naval e portuário. Esse fato 

trouxe mudanças para a economia desse município e contribuiu com a atração 

migratória de pessoas em busca de oportunidade de trabalho e melhor condição 

de vida. 

 

O crescimento populacional tornou-se mais evidente a partir de 1970 com 

destaque para a década de 1990, que apresentou um aumento de 75% em 

relação à década anterior, e foi influenciado pelo êxodo rural que ocorreu em 

Navegantes neste período. A partir dessa época, empreendimentos de grande 

porte começaram a se instalar no município, principalmente do ramo alimentício 

(manipulação de pescados), construção naval e portuário. Dentre os 

empreendimentos, destaca-se a implantação do Terminal Portuário da Portonave 

S/A em 2007 e o Estaleiro Navship, em 2006. 
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Esse aquecimento da economia local pode ser considerado um dos principais 

fatores responsáveis por transformações que resultaram na configuração sócio-

espacial atual de Navegantes. Assim, durante o período entre 2000 e 2010 

observou-se grande expansão da malha urbana desse município e o seu 

adensamento populacional, com destaque para a região do entorno da foz do rio 

Itajaí-Açu, ao longo da linha de costa e a região localizada no segundo meandro 

a montante desse rio. 

 
Na área de estudo, os bairros Volta Grande e Machados, o incremento 

demográfico ocorreu com maior intensidade em Machados, que apresentou 52% 

de crescimento, passando de 4.762 em 2000 para 7.237 habitantes em 2010. 

Neste bairro, a ocupação residencial ocorre de maneira mais densa quando 

comparada com a de Volta Grande e bastante próxima as áreas ocupadas pelas 

diversas atividades industriais. Já Volta Grande foi o segundo bairro com a 

menor taxa de crescimento, 19,5%, e apresenta características de áreas de 

baixo adensamento populacional devido ao uso predominantemente agrícola, 

principalmente, através do cultivo de arroz. 

 
Ambos os bairros apresentam boas condições topográficas para a instalação de 

indústrias relacionadas ao uso do rio. Portanto, aliada a vocação marítima, aos 

vazios urbanos com potencial de ocupação, inclusive industrial, ainda existentes 

nesse município e ao crescimento econômico que o Brasil experimenta, espera-

se a continuidade da expansão das atividades ligadas ao ramo naval e portuário 

e, consequentemente, do adensamento populacional já observado em algumas 

localidades de Navegantes. Desta forma, evidencia-se a importância da aplicação 

de diretrizes legais de ordenamento do uso do solo e ações estratégicas de 

ocupação a partir de planos que examinem as características físicas, econômicas 

e sociais, além das projeções demográficas e das tendências de desenvolvimento 

econômico da região. Além disso, torna-se imprescindível a realização de 

investimentos na infraestrutura urbana (saneamento básico, transporte urbano, 

estrutura viária, iluminação pública, energia elétrica etc.) para atender as 

demandas futuras e satisfazer as necessidades da população atual. Destacam-se 

nesse sentido as ações a serem empreendidas, principalmente, na estrutura 

viária, essencial para o desenvolvimento urbano e econômico do Município de 

Navegantes. 
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9. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

9.1. Metodologia da Avaliação de Impactos Ambientais 

 

A metodologia de análise ambiental adotada no presente estudo baseia-se na 

relação existente entre o empreendimento (Estaleiro Keppel Singmarine Brasil) e 

cada uma das atividades decorrentes de sua ampliação/modernização e 

operação, e o ambiente no qual se encontra inserido, compartimentado em 

componentes discretos, porém, inter-relacionados. Tal estratégia metodológica é 

adotada de forma que se possa efetivar uma unidade integrada de análise. Esta 

metodologia utiliza-se de procedimentos de identificação, caracterização e 

avaliação dos potenciais impactos decorrentes da ampliação e das atividades 

operacionais do empreendimento, sejam eles positivos ou adversos. Para tanto, 

são utilizados artifícios gráficos para facilitar a visualização das relações de 

causa-efeito decorrentes do processo analisado. 

 

A partir dos resultados desta análise são propostas as medidas visando à 

mitigação dos impactos adversos (negativos) e a otimização de impactos 

benéficos (positivos), caso possível ou necessário. Propõem-se, ainda, as 

medidas compensatórias, além do planejamento para o gerenciamento dos 

impactos ambientais que possam ser levadas a efeito no sentido de viabilizar 

ambientalmente a adequação da operação e modernização do empreendimento. 

 

A metodologia segue às determinações expressas na legislação federal e 

estadual, estando baseada em diversas outras metodologias já testadas em 

outros estudos ambientais onde a equipe executora esteve envolvida. 

 

A análise ambiental considera os cenários de ampliação/modernização e 

operação, e da eventual não realização das obras. Esta análise é, portanto, uma 

etapa desenvolvida posteriormente à caracterização do empreendimento e da 

área de entorno, conforme previstos no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 

 

O empreendimento é caracterizado pelas suas várias atividades operacionais e 

pelas obras de ampliação/modernização, configurando intervenções no ambiente 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

_________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 9-254 - 
Capítulo IX – Avaliação de Impactos Ambientais 

no qual está inserido. Da caracterização do empreendimento são definidas as 

intervenções. Por sua vez, o ambiente está dividido em vários compartimentos 

ambientais, definidos a partir do diagnóstico ambiental. 

 

Fundamentado no conhecimento e entendimento das implicações e inter-relações 

socioeconômicas e ambientais decorrentes das atividades vinculadas ao 

empreendimento, são identificados os eventos ambientais delas resultantes. 

Estes eventos irão compor uma rede de interações entre a ação causadora 

(Intervenção Ambiental – INA), passando pelas alterações dela decorrentes 

(Alterações Ambientais – ALA), e os conseqüentes efeitos esperados ou 

potenciais impactos (Impactos Ambientais – IMA). Esta rede de interação é 

denominada de Fluxo Relacional de Eventos Ambientais – FREA. 

 

A partir destas representações, cada um dos impactos é então caracterizado e 

avaliado, individualmente, considerando-se as relações entre as respectivas 

fontes indutoras (alterações ambientais ou mesmo outro impacto), e os 

compartimentos ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico) ao qual 

pertencem. Depois de descritos, os potenciais impactos são avaliados pela 

equipe multidisciplinar, baseando-se em critérios de magnitude, importância e 

intensidade, resultando na relevância global de um determinado impacto. Tal 

etapa é desenvolvida com o auxílio de uma matriz de avaliação, que também é 

apresentada de forma a sintetizar as informações contidas na avaliação. 

 

A magnitude de um impacto ambiental pode ser representada pela composição 

de uma série de atributos, conforme segue: 

 

ATRIBUTOS DE SENTIDO 

� Impacto positivo ou benéfico, quando sua manifestação resulta na 

melhoria da qualidade ambiental; 

� Impacto negativo ou adverso, quando sua manifestação resulta em dano à 

qualidade ambiental. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

_________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 9-255 - 
Capítulo IX – Avaliação de Impactos Ambientais 

ATRIBUTOS DE FORMA DE INCIDÊNCIA 

� Impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa e 

efeito; 

� Impacto indireto, quando resultante de sua manifestação, ou quando é 

parte de uma cadeia de manifestações. 

 

ATRIBUTOS DE DISTRIBUTIVIDADE 

� Impacto local, quando sua manifestação afeta apenas o sítio das 

intervenções geradoras; 

� Impacto regional, quando sua manifestação afeta toda ou parte de uma 

região, além do sítio das intervenções geradoras. 

 

ATRIBUTOS DE TEMPO DE INCIDÊNCIA 

� Impacto imediato, quando se manifesta no instante em que se dá a 

intervenção; 

� Impacto mediato (a médio ou longo prazo), quando se manifesta algum 

tempo após a realização da intervenção. 

 

ATRIBUTOS DE PERMANÊNCIA 

� Impacto temporário, quando sua manifestação tem duração determinada, 

incluindo-se nesse atributo a reversibilidade; 

� Impacto permanente, quando, uma vez executada a intervenção, sua 

manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal conhecido, 

incluindo-se nesse atributo a irreversibilidade. 

 

ATRIBUTO DE INTENSIDADE 

� A força com que o impacto ambiental deverá se manifestar sobre 

determinado compartimento ambiental. 

 

ATRIBUTO DE IMPORTÂNCIA 

� Importância do impacto ambiental quanto às condições prevalecentes no 

compartimento ambiental sobre o qual virá a se manifestar. 
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VALOR DE RELEVÂNCIA GLOBAL 

� É uma medida que leva em consideração a magnitude, a intensidade e a 

importância de determinado impacto ambiental, avaliado através dos 

atributos dos impactos e da percepção dos técnicos de equipe 

multidisciplinar que analisaram o meio considerado. 

 

De acordo com a metodologia adotada, são elaboradas as planilhas de avaliação 

ambiental, onde estão listados os fenômenos ambientais ocorrentes por cenário. 

A planilha é dividida em dois segmentos, quais sejam: (i) Composição da 

Magnitude; e, (ii) Atributos dos Impactos Ambientais. 

 

Para a composição da magnitude, tomando-se por base os componentes desta 

variável, são atribuídos valores de 1 (um) e 2 (dois) de acordo com seus 

aspectos mais relevantes. Assim, por exemplo, seja qual o sentido de um 

determinado impacto, tem-se uma forma de incidência mais relevante caso ela 

seja direta (valor atribuído 2) do que indireta (valor atribuído 1). Do mesmo 

modo, a distributividade regional (2) é mais relevante do que local, do ponto de 

vista de impactos. O mesmo critério é utilizado para tempo de incidência e prazo 

de permanência, tendo ao final os valores mostrados na Tabela 51. 

 

Tabela 51. Atributos de magnitude de um dado impacto ambiental. 
ITEM Valor atribuído igual a 2 Valor atribuído igual a 1 

Forma de Incidência Direta Indireta 
Distributividade Regional Local 
Tempo de Incidência Imediato Mediato 
Prazo de Permanência Permanente Temporário 

 

A magnitude de cada um dos fenômenos é então calculada pela soma das 

características das variáveis, atribuindo-se a esta soma o sinal de positivo ou 

negativo, conforme seu sentido. Deste modo, a magnitude poderá assumir 

valores inteiros de 4 (menor valor) a 8 (maior valor), tanto para o sentido 

positivo quanto para o sentido negativo. 

 

Para a utilização da magnitude no segundo segmento da planilha, é utilizada 

uma tabela de correspondência conforme a Tabela 52, a seguir: 
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Tabela 52. Atribuição dos valores de magnitude de um dado 
impacto ambiental 

Magnitude no primeiro 
segmento 

Valor correspondente no 
segundo segmento 

4 1 
5 2 
6 3 
7 4 
8 5 

 
Para os valores de Intensidade e Importância, a equipe multidisciplinar 

determina seus valores usando critérios de Muito Pequeno (1), Pequeno (2), 

Médio (3), Grande (4), e Muito Grande (5). 

 

O Valor da Relevância Global (VRG) é então determinado pela multiplicação dos 

atributos encontrados no segundo segmento da planilha, atribuindo-se o sinal 

(positivo ou negativo) determinado pelo sentido no primeiro segmento da 

planilha. 

 

Cabe ressaltar que estes valores têm caráter categórico e não numéricos, e 

servem para reduzir a subjetividade da análise pela equipe multidisciplinar. A 

matriz de avaliação não tem a finalidade de contabilizar aritmeticamente os 

valores obtidos para cada um dos impactos identificados. Mas sim, pretende 

fornecer subsídios para hierarquizar estes impactos, a fim de orientar os debates 

entre a equipe multidisciplinar durante o processo de avaliação ambiental e, 

posteriormente, priorizar os planos ambientais, onde se incluem medidas de 

mitigação, otimização e compensação, visando à viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

 

9.2. Cenário das Obras para Ampliação e Modernização do Estaleiro 

 

Inicialmente se realizou a identificação e a descrição dos possíveis impactos 

positivos e adversos decorrentes das obras de ampliação e modernização do 

Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, com enfâse naqueles que afetarão as 

comunidades vizinhas do empreendimento. Assim, foram identificadas as 

principais intervenções ambientais, quais sejam: 
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� Preparação do Terreno e Terraplenagem; 

� Obras Civis. 

 

Após, partindo-se das intervenções ambientais, foram identificadas as 

consequentes alterações e impactos ambientais. Com o objetivo de facilitar a 

análise ambiental, os impactos foram identificados para cada atividade 

transformadora (preparação do terreno e terraplenagem e obras civis). Destaca-

se que para cada impacto descrito estão associadas medidas de mitigação 

possíveis de serem implementadas assim como se relacionam os programas 

ambientais recomendados, os quais pretendem acompanhar/mensurar/monitorar 

os potenciais impactos adversos, ou então, monitorar a eficiência das medidas de 

controle e/ou mitigação a serem adotadas.  

 

Ainda, foram identificados também os efeitos decorrentes da não realização do 

empreendimento, os quais se encontram descritos no item 9.4. Cenário 

Tendencial com a Hipótese da Não Realização do Empreendimento. 

 

9.2.1. Preparação do Terreno e Terraplanagem 

 

A preparação do terreno refere-se a retirada de solo impróprio para edificações e 

a terraplenagem no aterro, compactação e nivelamento do terreno, constituindo-

se em Intervenções Ambientais (INA) que implicam em alterações e impactos 

ambientais. Portanto, apresenta-se a seguir o FREA correspondente a esta 

intervenção (Figura 168) e a descrição dos impactos ambientais identificados 

(Tabela 53), bem como são sugeridas as medidas de controle e monitoramento. 
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Figura 168. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 
"Preparação do Terreno e Terraplenagem". 

 

Tabela 53. Descrição dos impactos ambientais - Preparação do Terreno e Terraplanagem. 
Intervenção 
Preparação do Terreno e Terraplanagem. 

Alterações 
� Movimentação de Máquinas e Veículos Pesados; 

� Geração de Empregos. 

Impactos 
IMA 01 – Redução do conforto acústico; 
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IMA 02 – Redução da qualidade do ar; 

IMA 03 – Pressão sobre o sistema viário local; 

IMA 04 – Aumento do risco de acidentes de trânsito; 

IMA 05 – Deterioração de vias públicas; 

IMA 06 – Redução do índice de desemprego; 

IMA 07 – Aumento da renda; 

IMA 08 – Aumento do fluxo de capital. 

Descrição dos Impactos 
IMA 01 – A movimentação de máquinas e veículos pesados utilizados na 

preparação do terreno, como a destoca das raízes da vegetação, e na 

terraplenagem, são responsáveis pela geração de ruídos, muitas vezes 

superiores aos limites do conforto acústico para o homem, ocasionando assim 

um desconforto temporário que atingirá principalmente as áreas do entorno da 

operação destes equipamentos. Tal impacto é considerado negativo, local, 

direto, imediato, temporário, devendo ocorrer com muito pequena intensidade e 

importância. 

IMA 02 – O trânsito de caminhões para o transporte de solo tende a gerar, sob 

a ação do vento, material fino (poeira), que acaba entrando em suspensão no 

ar ou se depositando nas áreas lindeiras à via, provocando transtornos para os 

outros usuários e para os eventuais moradores destas regiões. Quando em 

excesso, este material pode entrar novamente em suspensão formando cortinas 

de poeira ou, na presença de água, formar lentes de lama sobre a via de 

rolagem, aumentando os riscos de acidentes de trânsito e o desconforto da 

população que usa estas vias. Outro ponto relacionado à deterioração da 

qualidade atmosférica diz respeito ao método de funcionamento dos 

equipamentos: por utilizarem combustíveis fósseis, emanam gases 

contaminantes acarretando na redução da qualidade do ar. Este impacto é 

avaliado como negativo, direto, local, imediato e temporário, e deve ocorrer em 

pequena intensidade e importância. 

IMA 03, IMA 04, IMA 05 – O aumento no fluxo de veículos e equipamentos 

para o transporte de materiais durante a fase de preparação do terreno irá 

ocasionar pressão sobre o sistema viário local (IMA 03), aumentando os riscos 

de acidentes de trânsito (IMA 04), causando também a deterioração do 

pavimento das vias públicas (IMA 05). Desta maneira estes impactos são 
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avaliados como sendo: IMA 03 – negativo, direto, regional, imediato, 

temporário, ocorrendo em pequena intensidade e média importância; IMA 04 – 

negativo, direto, regional, imediato, temporário, de pequena intensidade e 

importância; IMA 05 – negativo, direto, regional, imediato, temporário, sendo 

de pequena intensidade e média importância. 

IMA 06, IMA 07 e IMA 08 – Para a execução das obras de terraplanagem 

será necessária a contratação de empreiteiras, serviços e equipamentos, assim 

como aquisição de insumos. Desta forma, estima-se para esta etapa a geração 

de cerca de 50 postos de trabalho (IMA 06) que, por sua vez, implicará na 

redução do índice de desemprego e geração de renda (IMA 07). A 

geração/aumento da renda do trabalhador, assim como a aquisição de serviços 

diversos para o desenvolvimento desta etapa (terraplanagem) está diretamente 

relacionada com aumento do fluxo de capital (IMA 08). Tais impactos são 

considerados positivos, diretos, regionais, imediatos e temporários por serem 

limitados à fase de implantação. Também por isso são de muito pequena 

intensidade e de média importância. 

Programas de Monitoramento 
� Programa Ambiental da Construção - PAC; 

� Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

� Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora; 

� Programa de Comunicação Social. 

 

9.2.2. Obras Civis 

 

As atividades envolvidas na fase de instalação das estruturas e unidades 

operacionais para a ampliação/modernização do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil são fontes de potenciais impactos ambientais, conforme demonstrado na 

Figura 169 e descrito na Tabela 54. As obras civis contemplam as atividades de 

instalação propriamente ditas, como o estaqueamento, construção dos pisos e 

galpões. 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

_________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 9-262 - 
Capítulo IX – Avaliação de Impactos Ambientais 

 
Figura 169. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 
“Obras Civis Terrestres”. 

 

Tabela 54. Descrição dos Impactos Ambientais – Obras Civis. 

Intervenção 

Obras Civis Terrestres. 

Alterações 

� Tráfego de Veículos Pesados e Máquinas; 

� Execução das Estacas para Fundação; 

� Construção das Instalações do Empreendimento (Pisos, Galpões, entre 

outros) e do Canteiro de Obras. 
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Impactos 

IMA 09 – Aumento dos níveis de ruídos; 

IMA 10 – Redução da qualidade do ar; 

IMA 11 – Conflitos com a comunidade do entorno; 

IMA 12 – Pressão sobre o sistema viário local; 

IMA 13 – Deterioração de vias públicas; 

IMA 14 – Aumento do risco de acidentes de trânsito; 

IMA 15 - Aumento dos níveis de ruídos e vibrações do solo; 

IMA 16 – Redução do índice de desemprego; 

IMA 17 – Aumento da renda; 

IMA 18 – Aumento do fluxo de capital. 

Descrição dos Impactos: 

IMA 09 – As técnicas adotadas nas atividades de construção civil são 

responsáveis muitas vezes pela geração de altos níveis de ruído, 

principalmente em decorrência de determinados equipamentos utilizados nos 

processos construtivos. Para a construção das estruturas do empreendimento 

serão necessários também insumos inerentes aos processos da construção civil. 

Estes insumos, como por exemplo o concreto, são transportados até o local da 

obra por caminhões-betoneiras e o seu manejo interno envolve equipamentos 

apropriados (bombas de concreto) que são fontes de geração de ruído que 

poderá ocasionar um desconforto acústico nas áreas do entorno. Contudo, a 

área em questão está inserida na Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços I 

- MUIS I definida pelo Código Urbanístico do Município de Navegantes (Lei 

Complementar nº 55 de 2008), para a qual os limites de emissões sonoras são 

mais tolerantes (Limite para horário diurno de 70 dB). Além disso, os 

caminhões que se dirigirem à área poderão trafegar por uma rota que 

atravessa área com menor ocupação residencial. Sendo assim, tal impacto é 

avaliado como sendo negativo, local, direto, imediato, temporário, ocorrendo 

com muito pequena intensidade e importância. 

IMA 10 – A movimentação dos veículos causa a geração e ressuspensão de 

material particulado para o ar (poeira), além de emitir gases derivados da 

queima de combustíveis fósseis, em função da combustão dos motores. Este 

impacto, portanto, é avaliado como negativo, direto, local, imediato e 
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temporário, de pequena intensidade e importância. 

IMA 11 – O aumento dos níveis de ruído e as emissões atmosféricas (material 

particulado em suspensão) geradas pelo tráfego de veículos pesados e pelas 

obras em si são potenciais fontes de conflitos com a comunidade da área do 

entorno do empreendimento. Como a área do empreendimento é limitada na 

sua face norte por algumas habitações, este impacto pode ser considerado 

negativo, direto, local, mediato e temporário, ocorrendo em pequena 

intensidade e importância. 

IMA 12, IMA 13 e IMA 14 – O aumento no fluxo de veículos e equipamentos 

decorrentes das obras civis irá ocasionar uma pressão sobre o sistema viário 

local (IMA 12), aumentando os riscos de acidentes de trânsito (IMA 13), 

causando também a deterioração do pavimento das vias públicas (IMA 14). 

Entretanto, levando em conta o fato do empreendimento estar localizado na 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços I - MUIS I, estabelecida de acordo 

com o zoneamento do Município de Navegantes, e ainda, considerando a 

utilização de uma rota previamente estabelecida para a passagem de veículos 

pesados e equipamentos, conforme já exposto anteriormente, estes impactos 

são avaliados como sendo: IMA 12 – negativo, direto, regional, imediato, 

temporário, ocorrendo em pequena intensidade e média importância; IMA 13 

– negativo, direto, regional, imediato, temporário, de pequena intensidade e 

importância; IMA 14 – negativo, direto, regional, imediato, temporário, sendo 

de pequena intensidade e média importância. 

IMA 15 - As técnicas adotadas nas atividades de estaqueamento para o 

preparo das fundações da obra são responsáveis muitas vezes pela geração de 

altos níveis de ruído e vibração do solo, principalmente em decorrência de 

determinados métodos utilizados. A geração destes ruídos poderá ocasionar um 

desconforto acústico na área do entorno do empreendimento e a vibração do 

solo pode afetar as estruturas das residências do entorno da obra. A variedade 

de sistemas, equipamentos e principalmente processos executivos é enorme, 

restando o desafio de identificar a maneira mais adequada de acordo com as 

peculiaridades da obra e do terreno. Alguns métodos de execução de estacas in 

loco ou até mesmo métodos de estaqueamento de estacas pré-moldadas (p.e. 

a prensagem), evitam a geração de ruídos e vibrações. Portanto, tal impacto é 

avaliado como sendo negativo, direto, local, imediato, temporário, e levando 
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em conta que deverá ser selecionada a técnica construtiva mais moderna com 

menor número de inconvenientes agregados, este impacto deverá ocorrer com 

pequena intensidade e média importância. 

IMA 16, IMA 17 e IMA 18 – Na mobilização do canteiro de obras será 

necessária a contratação de empreiteiras, serviços e a aquisição de insumos 

como agregados para a construção civil. Desta forma, haverá uma 

disponibilidade de empregos com a consequente manutenção de postos de 

trabalho e geração de emprego (IMA 16), que por sua vez implica na redução 

do índice de desemprego e geração de renda (IMA 17). A geração/aumento da 

renda do trabalhador está diretamente relacionada com aumento do fluxo de 

capital (IMA 18). Tais impactos são considerados positivos, diretos, regionais, 

imediatos e temporários, pois a duração é limitada à fase de instalação do 

empreendimento, de pequena intensidade e média importância.  

Programas de Monitoramento: 

� Programa Ambiental da Construção - PAC; 

� Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC; 

� Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

� Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora; 

� Programa de Comunicação Social. 

 

A Tabela 55 apresenta a matriz dos impactos ambientais identificados para a 

fase de ampliação/modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
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Tabela 55. Matriz da Avaliação dos Impactos Ambientais do Cenário das Obras de Ampliação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
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9.3. Cenário de Operação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil 

 

Para o cenário de operação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil foram 

identificadas as seguintes intervenções ambientais: 

 

� Oferta de Serviços de Construção Naval; e, 

� Processos Produtivos. 

 

A partir da identificação destas intervenções foram elaborados os Fluxos 

Relacionais de Eventos Ambientais – FREA’s e também, descritos os impactos 

ambientais decorrentes destas intervenções. Após, foram sugeridas as medidas 

de controle e monitoramento e, posteriormente, foram avaliados os impactos 

ambientais através da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais. 

 
9.3.1. Oferta de Serviços de Construção Naval 

 
A Oferta de Serviços de Construção Naval é uma das Intervenções Ambientais 

(INA) consideradas pela presente análise, com implicações sobre os meios físico, 

biótico e socioeconômico. Desta maneira, é apresentado a seguir o FREA 

correspondente a esta intervenção (Figura 170), com a posterior descrição dos 

seus respectivos impactos ambientais (Tabela 56), bem como são sugeridas as 

medidas de controle e monitoramento. 
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Figura 170. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 
"Oferta de Serviços de Construção Naval". 

 

Tabela 56. Descrição dos Impactos Ambientais - Oferta de Serviços de Construção Naval. 
Intervenção: 
Oferta de Serviços de Construção Naval. 

Alterações: 
� Geração de Empregos; 

� Aquisição de Bens, Insumos e Serviços, e Venda do Produto. 

Impactos 
IMA 01 – Redução do Índice de Desemprego; 

IMA 02 – Aumento da Renda; 

IMA 03 – Aumento da Arrecadação Tributária. 

Descrição dos Impactos 
IMA 01 e 02 – As atividades decorrentes da oferta de serviços de construção 

naval implicam na geração de empregos diretos e indiretos, com consequente 

redução do índice de desemprego no Município de Navegantes e região, e 

aumento de renda per capita. O Estaleiro Keppel Singmarine Brasil mantém 

atualmente, 193 colaboradores, devedo gerar após as obras de ampliação e 

modernização cerca de 450 empregos diretos e 500 indiretos. Observa-se ainda 

que os municípios de Navegantes e Itajaí possuem tradição histórica na 
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construção naval, possuindo diversos estaleiros e indústrias de pesca instalados 

ao longo do rio Itajaí-Açu, além de ter excelência na formação e capacitação 

nessa área de conhecimento, razão pela qual, certamente, os empregos a serem 

gerados serão mais facilmente absorvidos por moradores locais. Tais impactos 

são considerados, portanto, positivos, direto e indiretos, respectivamente, 

regionais, imediatos e permanentes, ocorrendo com grande intensidade e muito 

grande importância. 

IMA 03 – A aquisição de produtos e serviços necessários para a construção de 

embarcações e a venda do produto (embarcações) do estaleiro implica no 

aumento da arrecadação tributária em nível federal, estadual e municipal, com 

especial destaque à arrecadação municipal (ISS). Considera-se, portanto, esse 

impacto positivo, direto, regional, imediato e permanente, ocorrendo com 

grande intensidade e muito grande importância. 

Programas de Monitoramento 
� Programa de Comunicação Social; 

� Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - PGRS; 

� Programa de Monitoramento dos Efluentes Sanitários. 

 

9.3.2. Processos Produtivos 

 

Os processos produtivos do estaleiro são caracterizados pelas atividades 

inerentes à produção e reforma (reparo) de embarcações, descritas no item 

Caracterização do Empreendimento. Descrevendo-se os processos produtivos 

como uma Intervenção Ambiental (Figura 171), demonstra-se todo o Fluxo 

Relacional de Eventos Ambientais oriundos da operação do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil. 
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Figura 171. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 
"Processos Produtivos". 

 
Os impactos ambientais demonstrados no Fluxo Relacional de Eventos 

Ambientais para as atividades operacionais do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil 

são descritos na Tabela 57. Da mesma forma, são apresentadas as medidas de 

controle e os respectivos programas de monitoramento. 

 
Tabela 57. Descrição dos impactos ambientais – Processos Operacionais. 
Intervenção 
Processos Operacionais. 

Alterações 
� Movimentação de Equipamentos e Máquinas Pesados; 

� Aumento do Trânsito de Veículos. 

Impactos 
IMA 04 – Aumento dos Níveis de Pressão Sonora; 

IMA 05 – Transtornos aos Colaboradores do Empreendimento e Comunidade 

do Entorno; 

IMA 06 – Aumento dos Níveis de Pressão Sonora; 

IMA 07 – Redução da Qualidade do Ar; 

IMA 08 – Deterioração da Malha Viária; 
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IMA 09 – Conflitos com a Comunidade do Entorno. 

Descrição dos Impactos 
IMA 04 e IMA 05 – Durante as atividades dos processos produtivos do 

estaleiro são utilizados diversos equipamentos e máquinas pesadas, que geram 

níveis de ruídos que podem vir a causar transtornos para os colaboradores do 

estaleiro como também para a comunidade de entorno. Estes impactos são 

classificados como: IMA 04: negativo, direto, local, imediato e permanente, 

ocorrendo com pequena intensidade e média importância; IMA 05: negativo, 

indireto, local, imediato e permanente, ocorrendo com pequena intensidade e 

grande importância. 

IMA 06 e IMA 07 – Todos os insumos são recebidos no estaleiro por 

transporte terrestre, sendo a maior parte por caminhões. Além disso, o 

deslocamento dos colaboradores também gera uma maior movimentação de 

veículos na área. Desta forma, o aumento do tráfego de veículos leves provoca 

um aumento dos níveis de pressão de sonora e emissões atmosféricas através 

da ressuspensão de material particulado para o ar (poeira) e em função da 

emissão de gases provenientes da combustão dos motores. Tais impactos são 

classificados como negativos, diretos, locais, imediatos e permanentes, ambos 

ocorrendo com pequena intensidade e média importância.  

IMA 08 – A deterioração da malha viária é decorrência do aumento da 

movimentação destes veículos, entretanto, considera-se o fato de que as vias 

públicas são estruturadas de modo a suportar a pressão imposta, bem como o 

governo municipal, através da cobrança de tributos, é responsável pela 

manutenção das vias. Tal impacto é considerado negativo, direto, ocorrendo de 

forma localizada, imediato e reversível, ocorrendo com muito pequena 

intensidade e pequena importância.  

IMA 09 – O aumento dos níveis de ruído, as emissões atmosféricas e a 

deterioração da malha viária são fontes de prováveis conflitos com a 

comunidade da área do entorno do estaleiro. Tal impacto é considerado 

negativo, indireto, local, mediato e reversível, ocorrendo com muito pequena 

intensidade e pequena importância. 

Programas de Monitoramento 
� Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora; 

� Programa de Comunicação Social. 
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A Tabela 58 apresenta a matriz dos impactos ambientais identificados para a 

operação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 
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Tabela 58. Matriz da Avaliação dos Impactos Ambientais da Operação do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

Impactos Ambientais 

COMPOSIÇÃO DA MAGNITUDE 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

Sentido 
Forma de 
Incidência 

Distributividade Tempo de Incidência Prazo de Permanência 
Mag (1 

a 5) 

Intensi
dade (1 

a 5) 

Impo
rtânci
a (1 a 

5) 

VRG               
(1 a 
125) positivo negativo direta indireta local regional imediato mediato permanente temporário 

Oferta de Serviços                             

IMA 01 – Redução do índice de desemprego; X   X     X X   X   5 4 5 100 

IMA 02 – Aumento da renda; X     X   X X   X   4 4 5 80 

IMA 03 – Aumento da arrecadação tributária; 
X   X     X X   X   5 4 5 100 

Processos Operacionais                             

IMA 04 – Aumento dos Níveis de Pressão 
Sonora; 

  X X   X   X   X   -4 2 3 -24 

IMA 05 – Transtornos aos Colaboradores do 
Empreendimento e Comunidade do Entorno; 

  X   X X   X   X   -3 2 4 -24 

IMA 06 – Aumento dos Níveis de Pressão 
Sonora; 

  X X   X   X   X   -4 2 3 -24 

IMA 07 – Redução da Qualidade do Ar;   X X   X   X   X   -4 2 3 -24 

IMA 08 – Deterioração da Malha Viária;   X X   X   X   X   -4 1 2 -8 

IMA 09 – Conflitos com a Comunidade do 
Entorno. 

  X   X X     X X   -2 1 2 -4 

VGR TOTAL 
                          172 
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9.4. Cenário da Não Realização da Ampliação/Modernização do Estaleiro 

 

O mercado nacional da construção naval de embarcações de médio e grande 

porte encontra-se grandemente aquecido em decorrência da demanda 

apresentada pelo setor de óleo e gás na logística de exploração e produção 

offshore. Observa-se que o mercado da indústria offshore vem se desenvolvendo 

na mesma dinâmica em que o País caminha em direção à auto-suficiência na 

produção de óleo e gás.  

 

Segundo a ANBA (2010), a TRANSPETRO informou que, com a descoberta do 

petróleo no Pré-Sal, o PROMEF (Programa de Modernização e Expansão da Frota) 

terá outras fases, embora os objetivos originais do programa já tenham sido 

atingidos, ou seja, revitalizar a indústria naval e torná-la competitiva no mercado 

internacional. Segundo a empresa, o Brasil tem hoje a quinta maior carteira de 

encomendas de petroleiros do mundo. Em dezembro do ano passado, o Conselho 

Diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM), principal fonte de financiamentos 

da indústria, aprovou prioridade para 161 projetos avaliados em R$ 14,2 bilhões, 

que incluem a construção de quatro novos estaleiros no Nordeste. 

 

Diante desse novo cenário instaurado no setor da construção naval, 

especialmente nos últimos anos, os estaleiros nacionais, que até então se 

encontravam em situação de relativa estagnação, passaram a vislumbrar novas 

perspectivas de crescimento, incorporação de tecnologia e, consequentemente, 

geração de milhares de novos postos de trabalho. Destaca-se aqui que esse 

setor possui um dos mais altos padrões de remuneração, o que vem implicando, 

também, na geração de emprego e renda a uma importante fatia da população. 

 

Portanto, ressalta-se a necessidade urgente do Estaleiro Keppel Singmarine 

Brasil realizar as obras de sua ampliação e, também, modernização, com o 

intuito de capacitá-lo tecnologicamente e equipará-lo aos estaleiros mais 

modernos do país, e assim estar em condições de produzir embarcações de apoio 

offshore (PSV’s) demandados pelo Pré-Sal. 
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Devido à necessidade de ampliação, adequação e modernização de suas 

instalações, em decorrência das demandas do mercado, a não ampliação das 

estruturas físicas do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil acarretará em perdas, 

principalmente, de competitividade no mercado de fabricação de embarcações de 

porte médio no Brasil. 

 

Mas cabe aqui ressaltar que um dos maiores objetivos das obras de ampliação e 

modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasill é o de adequá-lo para 

produzir navios na categoria PSV’s (Platform Supply Vessels – Navios de Apoio à 

Plataforma), específicos para atender as demandas do Pré-Sal tão estimuladas 

pelo atual governo brasileiro. 

 

Portanto, as perdas que os setores diretamente dependentes do setor da 

construção naval, assim como a economia local, regional, e nacional, serão 

extremamente significativas, caso não sejam realizadas as obras pretendidas 

para a ampliação e modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS MITIGADORAS E 

PLANOS E PROGRAMAS 

AMBIENTAIS 
Capítulo X 

 
 

 

 

 

 



KEPPEL  ACQUAPLAN 

__________________________________________________ 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  - 10-277 - 
Capítulo X – Medidas Mitigadoras e Planos e Programas Ambientais 

10. MEDIDAS MITIGADORAS E PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

10.1. Medidas Mitigadoras 

 

As medidas mitigadoras constituem-se de ações a serem adotadas visando à 

redução ou, em alguns casos, a eliminação total dos impactos ambientais 

negativos/adversos passíveis de ocorrerem para a instalação e/ou operação de 

um empreendimento. Desta maneira, considerando as características e 

dimensões do empreendimento em questão, são apresentados a seguir os 

potenciais impactos ambientais negativos identificados através da avaliação 

deste estudo de impacto de vizinhança, passíveis de serem mitigados. Da mesma 

forma, se apresenta a seguir, as medidas mitigadoras a serem adotadas. 

 

10.1.1. Preparação do Terreno e Terraplenagem 

 

� Como medida mitigadora para o impacto do desconforto acústico e da redução 

da qualidade do ar causado pela intensificação do tráfego e operação de 

caminhões, máquinas e equipamentos, sugere-se que as atividades de 

transporte de material terrígeno e de terraplenagem sejam executadas em 

período diurno, em horário comercial. Os equipamentos envolvidos deverão 

ser verificados quanto à integridade dos sistemas de controle de emissões de 

ruídos (abafadores e silenciadores) e regulagem das bombas injetoras, sendo 

realizadas manutenções periódicas nestes. No que se refere à emissão de 

material particulado (poeira) devido ao trânsito destes veículos, sugere-se a 

utilização de sistema de aspersão de água nas vias não pavimentadas onde 

trafegarão os veículos, e também, sugere-se que seja feita periodicamente a 

limpeza das vias pavimentadas. Ainda neste impacto, deverão ser exigidos de 

todos os trabalhadores a utilização dos respectivos EPI’s como forma de 

minimizar impactos sobre sua saúde. 

� Todo material terrígeno, ao ser transportado, deverá ser coberto com lonas 

especiais para evitar sua suspensão no ar (poeira), bem como seu acúmulo 

sobre as vias públicas. Nas avaliações das condições das vias, deverão ser 

adotadas medidas para a aspersão de água, especialmente nos dias de maior 

insolação e de estiagem, como forma de promover um abatimento do material 
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pulverulento;  

� Como medida mitigadora para os impactos ambientais associados ao aumento 

do fluxo de veículos, sugere-se que sejam instalados equipamentos de 

sinalização da área do empreendimento, com atenção ao tráfego de veículos. 

Também deverá ser ministrado treinamento e/ou orientação aos motoristas e 

operadores de máquinas envolvidos com as obras visando à segurança no 

trânsito. 

 

10.1.2. Obras Civis 

 

� Os equipamentos a serem utilizados nas atividades nas atividades de 

estaqueamento, bem como no transporte de materiais, deverão estar em 

perfeitas condições, com revisões frequentes e atualizadas, pois desta forma 

geram menos ruídos. No gerenciamento das obras, também deve-se respeitar 

o horário comercial para a execução de intervenções que são geradoras de 

altos níveis de pressão sonora; 

� Deverão ser adotados procedimentos de manuseio dos resíduos sólidos 

através de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Sugere-se a instalação de uma Central de Resíduos, que deverá possuir um 

sistema de contenção e controle ambiental; 

� O empreendedor deverá qualificar previamente prestadores de serviços para 

coleta/transporte de resíduos e destinos finais, atentando aos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PGRCC, tendo assim uma série de prestadores de serviço previamente 

qualificados para cada tipo de resíduo e devidamente licenciados pelos órgãos 

ambientais competentes; 

� Para a destinação de efluentes sanitários, o empreendedor deverá adotar 

banheiros químicos nas frentes de trabalho e fossas sépticas em alojamentos, 

refeitórios e demais dependências construídas, em caráter provisório ou 

permanente, dando a devida destinação e prevenindo lançamento in natura 

em cursos d’água; 

� Nas vias de circulação de veículos deverão ser adotadas ações de aspersão de 

água, especialmente em períodos de estiagem mais prolongados, como forma 

de abater a emanação de material pulverulento; 
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� Sugere-se também que os veículos pesados trafeguem por rota previamente 

estabelecida que não atravesse áreas residenciais, através das rodovias BR-

470 e BR-101; 

� Os prestadores de serviços/fornecedores de insumos deverão ser avaliados e 

qualificados quanto ao atendimento legal no âmbito ambiental, devendo o 

empreendedor solicitar apresentação de licenças e/ou autorizações 

ambientais, buscando qualificar os fornecedores; no mesmo sentido, os 

insumos construtivos, quando cabível, deverão proceder de fontes licenciadas 

pelos órgãos ambientais competentes. 

 

10.1.3. Oferta de Serviços 

 

� Implantação de uma Central de Resíduos no empreendimento; 

� A destinação final dos resíduos deve ser feita por empresa credenciada e 

licenciada; 

� Instalação de um sistema eficiente de coleta e tratamento de efluentes – ETE; 

� A mão de obra deve ser contratada preferencialmente, nos municípios de 

Navegantes e Itajaí, e nos segmentos em que se tiver carência, de Santa 

Catarina. 

 

10.1.4. Processos Produtivos 

 

� Utilização de EPI’s pelos colaboradores ligados aos processos de produção; 

� Instalação e operação de uma Central de Resíduos Sólidos; 

� Implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE; 

� Instalação de bacia de contenção nas instalações de armazenamento de óleo; 

� Implantação de um plano de emergência a derramamentos de óleo - PEI; 

� O piso da área do cais deverá ser totalmente impermeável, possuindo bacia 

de contenção e drenagem com sistema separador de água e óleo;  

� Elaboração de projeto de sinalização das vias internas e externas, com 

atenção especial à via de acesso ao empreendimento até as rodovias BR-470 

e BR-101. 
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10.2. Planos e Programas Ambientais 

 

Com o intuito de acompanhar as atividades decorrentes das obras de ampliação 

e modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, sugere-se a realização de 

alguns programas ambientais, conforme sumarizado abaixo. Estes programas 

objetivam monitorar as atividades diretamente associadas às obras de instalação 

do empreendimento, assim como aquelas diretamente vinculadas a sua 

operação. Pretendem também acompanhar, através da análise de indicadores e 

parâmetros ambientais, a potencial ocorrência de alguma alteração ambiental, 

frente as quais se estabelecerão mecanismos de prevenção ou mitigação. Com 

isso, criam-se mecanismos estratégicos para a minimização dos impactos 

ambientais adversos, que sejam potencialmente decorrentes das obras de 

instalação e das atividades operacionais do empreendimento. 

 

10.3. Programa Ambiental de Construção – PAC  

 

Este programa visa determinar as medidas e formas de atuação que possam 

contribuir para a redução do desconforto provocado pelas diversas atividades 

inerentes à obra e pelos potenciais acidentes que possam envolver veículos e 

pessoas durante o período de construção do empreendimento. Ainda, objetiva 

proporcionar o conhecimento e a aplicação das diretrizes e orientações a serem 

seguidas pelo empreendedor e seus contratados, com vistas à preservação da 

qualidade ambiental - meios físico, biótico e socioeconômico - das áreas que 

deverão sofrer algum tipo de perturbação em decorrência das obras. Com isso, 

espera-se minimizar, tanto quanto possível, quaisquer impactos que possam 

alcançar os elementos socioambientais inseridos no contexto do projeto. 

 

Deverão ser especialmente abordados, sem prejuízo de outras ações que possam 

surgir no decorrer do processo, os seguintes tópicos no PAC: 

 

a) Procedimentos preventivos a serem adotados, em consonância com as 

condições estabelecidas nos estudos técnicos desenvolvidos e na Licença 

Ambiental emitida, assim como no parecer técnico que  a subsidiou; 
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b) Avaliação da estabilidade dos solos nas frentes de trabalho, bem como dos 

avanços para além das áreas limítrofes do empreendimento, dando especial 

atenção às áreas sensíveis no entorno; 

c) Avaliação da conformidade dos serviços que interferem sobre os corpos 

hídricos; 

d) Estabelecimento de procedimentos a serem adotados em áreas que exijam 

obras/serviços de estabilização e instalação de dispositivos de controle de 

processos erosivos e de carreamento de sedimentos; 

e) Inspeções das obras civis a serem executadas, bem como das não-

conformidades que eventualmente delas decorram; 

f) Determinação de procedimentos para regularização imediata de não-

conformidades identificadas; 

g) Verificação quanto à segurança dos trabalhadores na obra, principalmente 

em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s; 

h) Fiscalização dos veículos, máquinas e equipamentos, quanto à frequência de 

manutenções e adequação às normas pertinentes. As avaliações dos veículos 

deverão ser realizadas em atenção aos procedimentos definidos nas normas 

técnicas NBR 6016, NBR 6065 e NBR 7027 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; 

i) Controle, em caráter permanente, da regularidade e vigência de licenças 

ambientais e/ou autorizações dos prestadores de serviços e fornecedores, 

inerentes à execução das obras e atividades; 

j) A elaboração dos registros do andamento das atividades ambientais de obra, 

as consolidações pertinentes – bem como a elaboração e emissão dos 

Relatórios de Acompanhamento. 

 

Início do programa: concomitante ao início das obras. 

Duração mínima do programa: durante todo o período de instalação do 

empreendimento. 

Frequência amostral: diária. 
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10.4. Programa de Comunicação Social 

 

As obras de ampliação e modernização do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil e 

as atividades de operação do empreendimento estão associadas a 

transformações na comunidade local onde estará estabelecido o 

empreendimento. Para tanto, torna-se importante a elaboração de mecanismos 

de divulgação da proposta, discussão e avaliação dos impactos sociais e 

econômicos gerados, de maneira a permitir um canal de interlocução entre o 

empreendedor e a sociedade. 

 

O Programa de Comunicação Social irá atuar sempre em parceria com os demais 

programas ambientais vigentes, de forma que as ações e resultados destes 

possam ser discutidos com as equipes técnicas envolvidas, permitindo um pronto 

atendimento das dúvidas e anseios da população.  

 

No tocante ao posicionamento do empreendedor, às veiculações e às respostas 

dadas à população, este Programa deverá utilizar uma linguagem adequada a 

cada público-alvo. Sobre a abrangência do Programa, especial atenção será dada 

à comunidade de Navegantes, com ênfase aos usuários do estuário do rio Itajaí-

Açu, a fim de mitigar possíveis conflitos de uso da área. 

 

Início do programa: anteriormente ao início das obras. 

Duração mínima do programa: durante o desenvolvimento das obras, e após 

a sua conclusão, 12 meses após. 

Frequência amostral: mensal. 

 

10.5. Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora 

 

Considerando-se que tanto as obras de ampliação e modernização quanto as 

atividades operacionais do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil geram uma série 

diversa de ruídos, com níveis de emissão distintos, as avaliações constantes do 

presente estudo indicaram a necessidade do monitoramento dos níveis de 

pressão sonora. 
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Este programa visa caracterizar e monitorar o Nível de Pressão Sonora 

Equivalente (Leq dB[A]) e/ou – caso necessário – o Nível de Pressão Sonora 

Corrigida (Lc dB[A]) na área do empreendimento e em seu entorno, através da 

medição dos Níveis de Pressão Sonora Instantânea (Li). Desta forma, deve-se 

acompanhar a evolução dos níveis de pressão sonora gerados junto ao 

empreendimento e às áreas residenciais mais próximas, comparando os 

resultados obtidos com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 001 

de 8 de março de 1990, através das condições exigíveis para avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades e metodologia fixada pela NBR 10.151 

de 2000. 

 

Início do programa: anteriormente ao início das obras. 

Duração mínima do programa: durante as obras de instalação do 

empreendimento e durante a operação por 12 meses. 

Frequência amostral: mensal. 

 

10.6. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 

 

As obras de instalação de empreendimentos dessa natureza exigem a 

movimentação de máquinas e veículos pesados, circulando em uma área 

relativamente restrita. Além de estabelecer um cenário de tráfego intenso em 

alguns momentos ao longo do dia, a movimentação desses veículos implica em 

emissão de gases com potencial poluidor, conforme regulamenta a legislação 

brasileira. Tais emissões, notoriamente, podem provocar alterações nas 

condições ambientais as mais diversas, interferindo em padrões naturais e 

provocando perturbações nos mais variados meios, em distintas escalas 

espaciais e de intensidade.  

 

Assim, faz-se necessária a implantação de um Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar e, complementarmente, das condições meteorológicas na área 

do empreendimento. Este Programa será baseado em procedimentos de coleta e 

quantificação dos parâmetros atmosféricos correlatos , tanto na área interna do 

empreendimento como em seu entorno. 
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As avaliações da qualidade do ar serão comparadas com valores de base, obtidos 

na área interna do empreendimento previamente ao início das obras de 

instalação. Este acompanhamento deverá manter-se durante toda a fase de 

instalação e operação, gerando uma série de dados que permitam compará-los 

com as exigências legais, com destaque à Resolução CONAMA N° 003/1990.  

 

Início do programa: 1 (um) mês antes do início das obras. 

Duração mínima do programa: toda a fase de implantação e durante a 

operação por 12 meses. 

Frequência amostral: bimestral. 

 

10.7. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e de Resíduos 

da Construção Civil - PGRCC 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos visa estabelecer práticas e 

procedimentos a serem adotados com o intuito de minimizar os impactos 

ambientais negativos e atender aos requisitos legais e normativos relacionados 

às obras de instalação e à operação do empreendimento. 

 

O programa deve proporcionar o conhecimento e aplicação das diretrizes e 

orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus contratados durante o 

desenvolvimento das obras e operação do empreendimento, com vistas à correta 

gestão de todos os resíduos sólidos oriundos das atividades humanas. Desta 

forma, poderá assegurar a proteção das áreas diretamente afetadas pelas obras, 

considerando tanto os elementos ambientais quanto a população do entorno e os 

próprios trabalhadores. 

 

Para assegurar sua eficiência e eficácia, este Programa deverá estar pautado no 

atendimento aos requisitos legais, visando às melhores práticas de minimização 

da geração, de coleta e correta destinação dos resíduos. 

 

Para a fase de obras de instalação, em face da natureza das ações previstas, 

deverá ser adotado uma Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 
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Civil, ajustado à realidade das obras, tanto em terra quanto no ambiente 

aquático. 

 

Para a operação do empreendimento deverá ser elaborado e implementado um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, que aborde a gestão dos 

resíduos gerados nas estruturas que irão compor o empreendimento. 

 

Início do programa: concomitante ao início das obras. 

Duração mínima do programa: inicia imediatamente com as obras e terá um 

caráter permanente, durante toda a operação do empreendimento. A gestão dos 

resíduos sólidos da construção civil será finalizado assim que o empreendimento 

obtiver a sua Licença Ambiental de Operação. 

Frequência amostral: diária. 

 

10.8. Programa de Monitoramento dos Efluentes Sanitários 

 

Este programa de monitoramento visa avaliar a eficiência do sistema de 

tratamento dos efluentes sanitários, visto que recomenda-se a instalação de uma 

Estação de Tratamento de Efluentes – ETE durante a operação do 

empreendimento. 

 

Este contínuo monitoramento com ênfase na eficiência do sistema de 

tratamento,deverá adotar como padrão de avaliação as referências legais da 

Resolução CONAMA Nº 357/2005, Resolução CONAMA Nº 430/2011 e a Portaria 

FATMA Nº 017/2002. 

 

Início do programa: concomitantemente ao início das atividades operacionais 

do empreendimento. 

Duração mínima do programa: durante toda a fase de operação do 

empreendimento. 

Frequência amostral: mensal. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na estruturação desse estudo de impacto de vizinhança (EIV) analisaram-se, 

inicialmente, os aspectos socioeconômicos em escala municipal de modo a se 

contextualizar o empreendimento em relação à região do entorno. 

Posteriormente, abordaram-se os aspectos locais da área de estudo (Área de 

Influência), ou seja, a área considerada mais suscetível aos impactos 

decorrentes da obra de ampliação e modernização do Estaleiro Keppel 

Singmarine do Brasil. Dessa forma, o diagnóstico socioeconômico realizado 

possibilitou a compreensão dos fatores que envolvem a área, permitindo a 

avaliação dos prováveis impactos no ambiente urbano. 

 

Porém, cabe ressaltar que a primeira fase das obras de modernização e 

ampliação, que representam a adequação do antigo Estaleiro TWB às 

características operacionais do Estaleiro Keppel Singmarine Brasil, já iniciaram 

em março de 2011. É previsto que o início da segunda fase das obras tenham 

início somente após a conclusão da primeira etapa, portanto, os impactos devem 

ser muito similares aos já considerados para a primeira fase. 

 

Ao se analisarem os resultados obtidos através da avaliação dos impactos, 

verificou-se que o principal incômodo causado a vizinhaça será decorrente da 

elevação dos níveis de ruídos ocasionados, principalmente, pelo aumento do 

tráfego de veículos pesados na rua Prefeito Manoel Evaldo Muller. Dessa 

maneira, o ruído provocado pelo trânsito terá abrangência geográfica restrita, 

sendo mais intenso nas áreas adjacentes e/ou próximas aos eixos viários de 

acesso ao empreendimento. 

 

Apesar de existir poucos residentes nas imediações, recomenda-se que sejam 

estabelecidos horários para a realização das obras, evitando a geração de ruídos 

no período noturno.  

 

Em virtude do analisado e apresentado no presente estudo ambiental, pode-se 

concluir que as alterações previstas no aspecto socioeconômico são passíveis de 

mitigação e/ou de potencialização dos impactos positivos. Desta maneira, a 
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execução dessa obra pode ser considerada viável neste aspecto desde que 

realizadas corretamente as medidas previstas que visam à garantia da 

manutenção da qualidade ambiental. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. Licença Ambiental de Operação - LAO Nº 090/2010. 

 

Anexo 2. Licença Ambiental de Instalação - LAI N° 476/2011. 

 

Anexo 3. Ofício DILIC/GELUR Nº 002722/2011 e Informação Técnica Nº 069. 

 

Anexo 4. Projeto Geral de Implantação das Unidades nas Fases I e II do Estaleiro Keppel 
Singmarine Brasil. 
 

Anexo 5. Projeto da Estação de Tratamento de Efluentes. 
 

Anexo 6. Declarações do Uso e Ocupação do Solo - Prefeitura Municipal de Navegantes e 
Fundação do Meio Ambiente de Navegantes - FUMAN. 
 


