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3. APRESENTAÇÃO 

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 SeaTransportSolutionspara 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 KeppelSingmarine, 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 das atuais instalações 

operacionais, deverão ser fabricadas três embarcações por ano.  

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, que a KeppelSingmarine 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, 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, 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 KeppelSingmarine 

Brasil desenvolveu um plano para readequar/reformar o galpão de 

oficinas atualmente existente, de modo a melhorar o ambiente e a 
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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 ainda em 2011 o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, 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. 

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. 

 

4. JUSTIFICATIVA LEGAL PARA O EIV 

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 24.000m2. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área do atual empreendimento, o Estaleiro KeppelSingmarine 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 KeppelSingmarine, 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 

KeppelSingmarine 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 1). 

 

 
Figura 1. Embarcação de apoio offshore com 76 metros 
de comprimento e 17 metros de boca. 

O Estaleiro KeppelSingmarine 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 KeppelSingmarine 

Brasil é apresentada na Tabela 1, Figura 2 e Figura 3, sendo estas 

unidades apresentadas individualmente nos itens subsequentes. 

 
Tabela 1. Relação das instalações do empreendimentoe 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 
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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 2. Layout em 3D das instalações do Estaleiro, após as obras de ampliação e modernização do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil (Fases I e II). 
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Figura 3. Layout em planta baixa das instalações do Estaleiro KeppelSingmarine 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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5.1. Edificações Existentes 

Guarita/Portarias: 

No Estaleiro KeppelSingmarine 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 4). 

 

 
Figura 4. Portões de acesso ao Estaleiro KeppelSingmarine Brasil. 

 

Refeitórios, Vestiário 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 5), estão instalados um refeitório, uma cozinha e os 

vestiários. 

 
Figura 5. Edificação onde estão dispostos o 
refeitório (piso superior), cozinha e vestiários 
(piso inferior). 

O Estaleiro KeppelSingmarine 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 6 e Figura 7). 

 

 
Figura 6. Estacionamento externo situado junto ao 
portão de acesso principal com vagas para bicicletas 
e motocicletas. 
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Figura 7. 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 6). 

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 7), prevendo já o aumento de 

veículos gerado pela ampliação do empreendimento. 

 

Prédio Administrativo: 

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

engenharia do Estaleiro KeppelSingmarine 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 8). 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 8. Prédio administrativo. 

 

Salas do Setor Admnistrativo e Ambulatório: 

No Estaleiro KeppelSingmarine 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, eum ambulatório para atendimento básico de primeiro socorros 

(Figura 9). 
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Figura 9. Edificação com salas do setor 
administrativoe ambulatório. 

 

Salas de Reunião e Centro de Treinamento: 

No Estaleiro KeppelSingmarine 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 10). 

 

 
Figura 10. Edificação com salas de reuniões. 

Também existe 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 11), conforme demandas do empreendimento. 

 

 
Figura 11. Centro de treinamento e qualificação de 
colaboradores. 

 

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 12). 
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Figura 12. Mecânica e ferramentaria. 

 

Galpão de Corte e Montagem: 

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 13). 

 

 
Figura 13. 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 14), onde as chapas metálicas são inicialmente cortadas. 

Após este corte as chapas são conduzidas para a fase de montagem com 

a união das peças em solda. 

 

 
Figura 14. Máquina de corte à plasma CNC instalada 
no galpão industrial principal. 

 

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 15). 
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Figura 15. Prensa hidráulica computadorizada 
instalada no galpão industrial secundária. 

 

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 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 

16). 

 
Figura 16. Galpão móvel que é utilizado no pátio 
aberto entre a carreira principal e o galpão 
industrial. 

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 e 

o outro uma área total de 187,55 m2 (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Depósito com área de 273,62 m2(A) e Depósito com área de 187,55 m2 
(B). 

 

Substação de Energia Elétrica: 

O Estaleiro KeppelSingmarine 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 18). 
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Figura 18. Subestação de energia elétrica. 

 

Central de Gases: 

A área da central de gases contêmtrês 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 19). 

 

 
Figura 19. Central de gases. 

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, 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. 

 

Carreira Principal: 

Para ser realizado o içamento e, principalmente, o lançamento das 

embarcações reparadas e/ou construídas, o Estaleiro KeppelSingmarine 

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 20). 
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Figura 20. Vista da carreira principal sendo 
totalmente reformada, readequada/modernizada e 
ampliada. 

 

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 21).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 21. Obras de instalação do novo cais de 
atracação. 

 

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. 

 

Central de Resíduos Sólidos - Provisória: 

A Estação de Tratamento de Efluentes - ETE do Estaleiro Keppel 

Singmarine Brasil encontra-se em fase de instalação conforme é possível 

visualizar na Figura 22, compreendendo uma melhoria da ampliação de 

modernização do Estaleiro, em sua Fase I. 
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Figura 22. Obras de instalação da Estação de 
Tratamento de Efluentes - ETE em maio de 2012 no 
Estaleiro KeppelSingmarine Brasil. 

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. Edificações a Serem Instaladas – Fase II 

As edificações apresentadas para a Fase II das obras de modernização e 

ampliação do estaleiro KeppelSingmarine Brasil representam as estruturas 

a serem analisadas no presente Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, 

conforme é possível visualizar na Tabela 1 e Figura 3. A descrição destas 

unidades segue nos itens abaixo. 

 

Prédio Administrativo/Escritório: 

O novo prédio administrativo, onde estarão locados os escritórios, terá 

uma 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/pranche

tas/mesas e cadeiras; 

� Projetor multimídia, TVs; 

� Materiais de escritório (régua, lápis, caneta, borracha, clipes, 

grampos, papel entre outros). 



KKeeppppeell  SSiinnggmmaarriinnee  BBrraassiill  LLttddaa  AACCQQUUAAPPLLAANN  

  

RRIIVV    --    RReellaattóórriioo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  VViizziinnhhaannççaa  18  

 

Depósito de Utensílios: 

O galpão destinado ao depósito terá uma área total de 846 m², onde será 

realizado o 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. 

 

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 23). 

 

 
Figura 23. 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. 

 

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; 
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� Ar comprimido; 

� Tintas para marcação e identificação de peças;

� Discos abrasivos; 

� Lixas; 

� Giz. 

Os principais resíduos a serem gerados são: 

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda. 

 

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 24). 

Figura 24. Exemplo de galpão de 
componentes elétricos de outra unidade 
produtiva da Keppel. 

 

Neste galpão serão utilizados os seguintes equipamentos:

Tintas para marcação e identificação de peças; 

cada, deverão ser fabricados e 

montados os componentes elétricos e a maquinaria das embarcações. 

Nesta área também deverão ser estocados cabos, painéis elétricos, entre 

 
. Exemplo de galpão de 

componentes elétricos de outra unidade 

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. 

Nesta etapa, são utilizados os seguintes insumos, identificados como 

consumíveis da estrutura: 

� Arames de solda; 

� Eletrodos revestidos; 

� Água; e, 

� Ar comprimido. 

Os principais resíduos a serem gerados são:

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda; e, 

� Cavaco. 

 

Galpões de Pintura: 

Serão instalados dois (02) galpões para pintura de blocos que deverão 

possuir uma área de 312,5 m2 

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). 
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Máquina de Fresa e Furadeira; 

 

Máquina de Corte com Serra; e, 

Nesta etapa, são utilizados os seguintes insumos, identificados como 

incipais resíduos a serem gerados são: 

 

Serão instalados dois (02) galpões para pintura de blocos que deverão 

 cada. O processo de pintura será 

executado em cabine fechada, sendo operado por profissionais 

adequadamente protegidos, tanto coletivamente 

como individualmente, através de EPI's que contam com o fornecimento 

ação de cada operador (isolado de partículas em 
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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. 

 

 
Figura 25. 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. 

 

Os principais resíduos a serem gerados são: 

� Estopas usadas; 

� Latas vazias de aço; 

� Água com resíduo de partículas de tintas e solventes; e, 

� Granalha de aço. 

 

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. 

 

Dique Seco: 

O Dique Seco (Figura 26) 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. 

Os principais resíduos a serem gerados são: 

� Estopas usadas; 

� Latas vazias de aço; 
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� Água com resíduo de partículas de tintas e solventes; e, 

� Granalha de aço; 

� Sucatas ferrosas; 

� Pontas de eletrodos; 

� Arames de solda; e, 

� Cavaco. 

 

 
Figura 26. Exemplo de uma estrutura de dique seco instalado em outra unidade 
produtiva da Keppel. 

 

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 (Figura 27). 

 

 

 
Figura 27. Exemplo de cais instalado em outra 
unidade produtiva da Keppel. 

 

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. 
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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. 

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 

A fabricação de um navio de aço é dividida nas seguintes etapas que são 

descritas nos itens a seguir (Figura 28): 

 
Figura 28. Organograma esquemático das etapas do 
processo produtivo do Estaleiro Keppel. 

 

Projetos de Engenharia 

Nesta etapa a equipe de engenheiros projeta a estrutura e todos os 

componentes envolvidos no funcionamento da embarcação (Figura 29). 

Partindo do anteprojeto do navio, que geralmente é fornecido pelo 

armador ou empresa de desenvolvimento de projetos, realiza-se o projeto 

dedetalhe que permite o estabelecimento da configuração donavio e a 

definição pormenorizada de todos os componentes a adquirir, a 

manufaturar e a montar. Esta fase também permitea definição das 

necessidades do material a adquirir, permitindoa sua encomenda e 

armazenamento nos espaços do Estaleiro. 
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Figura 29. Exemplo de um projeto em 3D de uma 
embarcação a ser fabricada. 

 

Aquisição e Estoque de 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 

30). 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 industrial principal, enquanto os 

perfis são carregados em montes e separados manualmente. 

 

 
Figura 30. Área de estocagem das chapas e perfis 
de aço. 

 

Corte e Processamento de 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. 

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 31. Chapas de aço na máquina de corte CNC à plasma e após serem 
cortadas. 

 

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 32). 

 
Figura 32. Submontagem e Fabricação de Peças. 

 

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 33). 

 

 
Figura 33. Montagem e Armamento dos Blocos. 
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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 34). 

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 34. Exemplo de equipamentos instalados na 
embarcação em fase de acabamento. 

 

Montagem dos Grandes Blocos 

Os blocos são montados em galpões, sendo posteriormente levados para 

acarreira de construção onde é realizada a montagem dos grandes blocos. 

Estaevolução é fundamentalmente baseada na evolução tecnológica dos 

processos desoldagem e está associada a uma maior capacidade dos 

meios de elevação emovimentação do estaleiro (Figura 35). 

 

 
Figura 35. Exemplo de montagem dos grandes blocos 
na área da carreira do estaleiro. 

 

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. 
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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.  

 

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 36. Lançamento, testes finais e expedição da 
embarcação. 

 

5.4. Descrição Geral das Obras de Ampliação/Modernização do 
Empreendimento 

Canteiro de Obras 

O canteiro de obras deverá possuir escritórios e almoxarifados instalados 

emcontêineres, 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. 

 

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 
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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 

37). 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. Esta última autorização ambiental (AuC) poderá ser 

requerida da Fundação de Meio Ambiental de Navegantes – FUMAN. 

 

 
Figura 37. Localização da área que deverá ter a vegetação suprimida. 

 

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. 

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. 

 

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 

KeppelSingmarine 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 de maneira a permitir uma melhor condição de decantação 

das partículas de argila em suspensão contidas na solução dragada. A 
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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. 

 

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 KeppelSingmarine 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. Demanda de Insumos e Materiais em Geral 

Os tipos e as quantidades médias anuais de insumos e materiais 

consumidos pelo Estaleiro KeppelSingmarine 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 
EnergiaElétrica 200,000kWh 
Água 800m3/mth 

 

5.7. Estimativas 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 
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Processo Tipos de 
resíduos 

Quantidade Destinação final 

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. 

 

6. DELITAÇÃO 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 38). 
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Figura 38. Delimitação da Área de Estudo do Empreendimento. 
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7. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 

7.1. Ocupação e Uso do Solo dos Bairros Volta Grande e 
Machados 

Ao analisar os elementos que compõem as áreas de influência direta do 

Estaleiro KeppelSingmarine 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 39). 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 39) apresenta o uso e a ocupação do solo nos 

bairros Volta Grande e Machados. 

 

 
Figura 39. Uso do solo nos bairros Volta Grande e Machados, Navegantes (SC) 

A seguir apresenta-se sequência fotográfica dos tipos de ocupação que 

ocorrem no bairro Volta Grande. A Figura 40 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. 
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Figura 40. 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 41). 

 

 
Figura 41. 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 39 e Figura 42). 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 43). 
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Figura 42. Vista parcial das áreas ocupadas pela atividade agrícola, principalmente 
rizicultura e pastagem, no bairro Volta Grande, Navegantes (SC). 

 

 
Figura 43. 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 

39). No entanto, bastante próximo as áreas ocupadas por residências tem 

se evidenciado a ocupação industrial e de empresas em geral. 

Empreendimentos, principalmente, 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 44). 
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Figura 44. 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 45). 

 
Figura 45. Principais estabelecimentos comerciais ao longo da rua Prefeito Manoel 
Evaldo Muller, bairro Machados em Navegantes (SC). 

 

7.2. Análise Demográfica nos Bairros Volta Grande e Machados 

Ao analisar dados do Censo Demográfico de 2000 e de 2010 apresentados 

pela Tabela 4, 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 



KKeeppppeell  SSiinnggmmaarriinnee  BBrraassiill  LLttddaa  AACCQQUUAAPPLLAANN  

  

RRIIVV    --    RReellaattóórriioo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  VViizziinnhhaannççaa  35  

hab./km2em 2000 e de 2.510,03hab/km2em 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 populacional, atividades agrícolas e pouca 

movimentação de veículos e pedestres. 

 
Tabela 4. População residente e densidade demográfica (hab./km2) do Município de 
Navegantes, por bairros, entre 2000 a 2010. 

Bairro/Regi
ão 

População Incremento 
populacional 

Densidade 
(hab./km2) 

Crescimen
to 
% 2000 2010 Hab. % 2000 2010 

Centro 11.32
5 

16.46
3 5.138 45,4 2.175,2

7 
3452,93 

59% 

São Pedro 1.930 2.252 322 16,7 2.497,1
8 

2746,67 
10% 

São 
Domingos 6.892 8.850 1.958 28,4 

2.124,8
3 3049,54 44% 

São Paulo 3.678 6.091 2.413 65,6 
2.568,3

3 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 

5.263,0
5 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 39.31
7 

60.55
6 

21.23
9 

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. Ao analisar a Figura 46e 

aFigura 47, 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. 

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. Já a porção central de Navegantes, ocupada pelos 

bairros Pedreiras e Volta Grande, pode ser considerada a região menos 

populosa da área urbana. 
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Figura 46. População residente no Município de Navegantes, por setor censitário do IBGE, em 2000. 



KKeeppppeell  SSiinnggmmaarriinnee  BBrraassiill  LLttddaa  AACCQQUUAAPPLLAANN  

  

RRIIVV    --    RReellaattóórriioo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  VViizziinnhhaannççaa  37  

 
Figura 47. 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), 

através na análise do crescimento contínuo da mancha urbana nessa 

região entre o período de 2000 a 2010. 

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. 

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 48. Densidade demográfica no Município de Navegantes, por Setor Censitário do IBGE, em 2000. 
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Figura 49. 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 46 e Figura 47) e da densidade 

demográfica nessa região (Figura 48 e Figura 49). 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. 

 

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. 

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 
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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 necessidadesda 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 

 

7.3. 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 50), 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. Possui48 

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 bairros Volta 

Grande, N. Sª das Graças e alguns alunos de São Domingos e Porto dos 

Escalvados. 

Está implantado nessa escolao 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 50. Escola de Educação Básica “Adelaide 
Konder”, bairro Machados (Navegantes, SC). 

                                                

1Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) são um conjunto de 
metas pactuadas pelos governos dos 191 países-membros da ONU. 
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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. 

 
Tabela 5. 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 

MachadosV
olta 
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 51. CMEI Pedacinho do Céu (A) e CMEI Profª Elvira Piere da Silva (B). 

Para possibilitar o atendimentode 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 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 52). 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, 01clínico 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 
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(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 52. Policlínica do Bairro de Machados, 
Navegantes (SC). 

Já 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. Possuiuma (01) 

auxiliar de enfermagem e um (01) dentista. 

 

 

7.4. Caracterização das Condições Viárias da Região 

O Estaleiro KeppelSingmarine Brasilpode 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. 
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7.4.1. 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; 

• 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 6): 

 

 
Figura 53. Estação rodoviária de Navegantes, SC. 

 

Tabela 6. 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  
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 
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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. 

 

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 e o seu entorno está inserida na Macrozona 

Urbana de Qualificação 4 - MUQ-4 (Figura 55) que é definida pelo art. 32 

do Código Urbanístico, como: 

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 55. Localização das Paradas de Ônibus na Área de Influência do Empreendimento. 
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7.5. Caracterização do Fluxo de Veículos na Área de Influência do 
Empreendimento 

Para a caracterização do fluxo de veículos na área de influência do 

Estaleiro KeppelSingmarine 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 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. 

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. 

 

 
Figura 56. Localização dos Pontos de Contagem de Veículos na Área de Influência 
do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil, Navegantes, SC. 
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7.5.1. Resultados e Discussões 

� Ponto de Observação #01 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

observação #01, na BR-470 (Tabela 7 eTabela 8), 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 7. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste-
Leste da BR-470. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
lo
s 
le
v
e
s 
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a
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h
õ
e
s 
e
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s 
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n
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o
n
a
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C
a
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õ
e
s 
e
 

ô
n
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u
s 
lo
n
g
o
s 

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 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
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s 
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e
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a
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e
s 
e
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n
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u
s 
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n
v
e
n
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o
n
a
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C
a
m
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õ
e
s 
e
 

ô
n
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u
s 
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n
g
o
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19:00-20:00 33 220 85 3 341 
TOTAL 1002 3695 2118 131 6946 

 

Tabela 8. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Leste-
Oeste da BR-470. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
lo
s 

le
v
e
s 

C
a
m
in
h
õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 

co
n
v
e
n
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o
n
a
i

s 

C
a
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õ
e
s 
e
 

ô
n
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u
s 
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n
g
o
s 

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 
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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 

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.

 

Figura 57. Variação horária do volume de tráfego na BR
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 
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das 10:00 às 14:00h e das 17:00 às 18:00h apresentaram os maiores 

Oeste (Navegantes – BR-101), a variação 

470 se comportou de maneira 

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. 

 

do volume de tráfego na BR-470, nos dois sentidos, 

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 

tividades comerciais e industriais da região. Essas são os principais 

470, pois essa rodovia 

101, o principal acesso ao Município de 

Navegantes. Além disso, as margens da BR

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, 

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 

veículos que trafegaram pela BR-470 no sentido Oeste

Centro/Navegantes) durante o período de contagem. Analisando a 

composição da rodovia neste sentido, percebe

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 mobi

dos outros veículos, acarretando uma diminuição da vazão de tráfego das 

vias. 

 

Oeste-Leste
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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 

decorrentes dos horários de expediente 

A composição do tráfego é a medida, em porcentagem, dos diferentes 

Figura 58 apresenta a porcentagem de 

470 no sentido Oeste-Leste (BR-101 – 

Centro/Navegantes) durante o período de contagem. Analisando a 

composição da rodovia neste sentido, percebe-se que essa é na maior 

ta 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 
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Figura 58. Composição do tráfego, no sentido Oeste
Navegantes), da BR-470. 

 

Com relação a composição do tráfego no sentido opos

(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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Composição  do Tráfego (Leste-Oeste) 

 

Oeste-Leste (BR-101 - 

Com relação a composição do tráfego no sentido oposto 

101), esse se apresentou bastante semelhante 

 

Oeste (Navegantes - 

� 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 

KeppelSingmarine Brasil (Tabela 9

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

direção à Navegantes, onde a contagem nesse sentido representou 

55,67% do número de veículos total. Dessa forma, o sentido contrári

obteve um percentual de 44,33%, ou seja, 841 veículos.

No sentido de entrada e saída do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil, 

obteve-se um maior volume de veículos saindo do estaleiro, num total de 

147 veículos. Durante todo o período de observação entraram

veículos no estaleiro. 

 
Tabela 9. Resultados obtidos na contagem de veículos no sentido Oeste
rua Manoel Evaldo Muller, no ponto de observação localizado em frente ao Estaleiro 
Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
lo
s 
le
v
e
s 

08:00-09:00 9 44 
09:00-10:00 17 43 
10:00-11:00 23 51 
11:00-12:00 29 66 

Leste) 

Motocicletas

Veículos leves

Oeste) 

Motocicletas

Veículos leves

Caminhões e ônibus 

convencionais
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ão #02 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

observação #02, na rua Manoel Evaldo Muller, em frente ao Estaleiro 

9 eTabela 10), 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 

uma pequena diferença com um maior volume de veículos 

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 KeppelSingmarine Brasil, 

se um maior volume de veículos saindo do estaleiro, num total de 

147 veículos. Durante todo o período de observação entraram 121 

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

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

Tipo de Veículos 

TOTAL 

C
a
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õ
e
s 
e
 

ô
n
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u
s 

co
n
v
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n
ci
o
n
a
is
 

C
a
m
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h
õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 
lo
n
g
o
s 

11 1 65 
13 3 76 
7 0 81 
8 1 104 
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Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
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e
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e
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n
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s 
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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 
 
 
Tabela 10. 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 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
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s 
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e
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a
m
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h
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e
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e
 ô
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e
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n
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u
s 
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s 

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 11. Resultados obtidos na contagem de veículos que entraram/pararam no 
Estaleiro Keppel. 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
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e
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a
m
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e
 

ô
n
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u
s 
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o
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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 
 
 
Tabela 12. Resultados obtidos na contagem de veículos que saíram do Estaleiro 
Keppel 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
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cl
e
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s 
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s 
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a
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s 
e
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n
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u
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n
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C
a
m
in
h
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e
 

ô
n
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u
s 
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n
g
o
s 

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 
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Horário 

Tipo de Veículos 
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e
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u
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n
v
e
n
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o
n
a
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15:00-16:00 0 0 4 
16:00-17:00 14 9 9 
17:00-18:00 3 5 5 
18:00-19:00 0 0 0 
19:00-20:00 0 0 0 

TOTAL 43 52 49 
 

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 

intervalos das 11:00 às 14:00h e das 16:00 às 18:00h apres

maiores volumes de tráfego. 

Em relação ao sentido Leste-Oeste (Navegantes 

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 

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.

TOTAL 

C
a
m
in
h
õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 
lo
n
g
o
s 

0 4 
0 32 
0 13 
0 0 
0 0 
3 147 

Os resultados relativos à análise da variação de volume de tráfego 

Leste da rua Prefeito Manoel 

Evaldo Muller (em frente ao Estaleiro Keppel) apresentou “picos” 

cio da tarde, e também, 

se através da Figura 57 que os 

intervalos das 11:00 às 14:00h e das 16:00 às 18:00h apresentaram os 

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, 

Figura 60 mostra que os 

principais horários de “picos” estão distribuídos no período vespertino, 

o intervalo das 12:00 às 14:00h. 

Em se tratando do volume de tráfego de entrada e saída do Estaleiro 

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. 

Figura 60. Variação horária do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 
Muller, em frente ao Estaleiro Keppel, nos sentidos 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 margeia o rio Itajaí
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do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 

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

 
de tráfego nos sentidos de entrada e 
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 

rciais e industriais da região. A rua 

Prefeito Manoel Evaldo Muller margeia o rio Itajaí-Açu onde estão 

Oeste-Leste

Saída Entrada
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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 ocorr

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

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 KeppelSingmarine Brasil. 

 

Com relação a composição do tráfego de entrada e saída do Estaleiro 

KeppelSingmarine Brasil, esse se apresentou composto na sua maioria por 

31,73%

57,93%

9,17%

1,16%

Composição  do Tráfego Total

localizados vários estaleiros e indústrias de captura e beneficiamento de 

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 

A composição do tráfego é a medida, em porcentagem, dos diferentes 

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 

omposta 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 

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

Com relação a composição do tráfego de entrada e saída do Estaleiro 

KeppelSingmarine 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

 

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

 

� 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 (

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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aminhões (35,45%) devido às obras de modernização e ampliação do 

estaleiro, seguido por veículos leves e motocicletas com 33,21% e 

63). 

 

 
. Composição do tráfego, na entrada e saída do Estaleiro 

ão #03 

Os resultados obtidos da contagem do tráfego de veículos no ponto de 

Prefeito Manoel Evaldo Muller, situado a 800 

metros à oeste do Estaleiro Keppel (Tabela 7 e Tabela 8), 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 

erença com um maior volume de veículos 

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 

Composição  do Tráfego (Entrada e Saída da Keppel) 

Motocicletas

Veículos leves
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Tabela 13. 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 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
lo
s 
le
v
e
s 

C
a
m
in
h
õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 

co
n
v
e
n
ci
o
n
a
is
 

C
a
m
in
h
õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 
lo
n
g
o
s 

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 14. 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 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 

V
e
íc
u
lo
s 
le
v
e
s 

C
a
m
in
h
õ
e
s 
e
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co
n
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n
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o
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a
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C
a
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e
 

ô
n
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u
s 
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n
g
o
s 

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 

Horário 

Tipo de Veículos 

TOTAL 

M
o
to
ci
cl
e
ta
s 
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e
íc
u
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s 
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e
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a
m
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õ
e
s 
e
 

ô
n
ib
u
s 
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n
v
e
n
ci
o
n
a
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C
a
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h
õ
e
s 
e
 

ô
n
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u
s 
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n
g
o
s 

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 

 

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. 
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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. 

A Figura 65 apresenta a porcentagem de veículos que trafegaram pela rua 

Manoel Evaldo Muller, a 800 metros à oeste da Keppel, durante

de contagem. Analisando a composição desta via, percebe

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 
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do volume de tráfego na rua Prefeito Manoel Evaldo 
Muller, obtidas no ponto de observação , a 800 metros à oeste da Keppel, nos 

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 

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 

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 
Navegantes), da BR-470. 

 

Figura 66. Composição do tráfego, no sentido 
101), da BR-470. 
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pista, interferem na mobilidade dos outros veículos, acarretando uma 

diminuição da vazão de tráfego das via. 

 

o do tráfego, no sentido Oeste-Leste (BR-101 - 

 

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

33,62%
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Motocicletas
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7.5.2. 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 quea rua 

Prefeito Manoel Evaldo Muller também é utilizada para acesso à BR-101 

pelos moradores dos bairrosMachados e Volta Grande. 

 

7.6. Caracterização dos níveis de ruído no entorno do 
empreendimento 

Para se realizar o diagnóstico dos níveis de pressão sonora no entorno da 

área onde se dará a ampliação e modernização do Estaleiro 

KeppelSingmarine Brasilpropôs-se realizar medições através da 

mensuração dos Li – Níveis de Pressão Sonora Instantâneosem oito (08) 

pontos amostrais, nos períodos diurno e noturno, conforme demonstrados 

na Figura 67. 
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Figura 67. Localização dos pontos amostrais dos níveis de pressão sonora da área de influência do empreendimento. 
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7.6.1. Metodologia 

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 68), sendo este 

calibrado para as medições realizadas por um calibrador de nível 

sonoro marca Instrutherm, modelo CAL – 3000F (Figura 68). 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 68. 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. 

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. 

 

7.6.2. Discussão dos Resultados 

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: 

� Área de sítios e fazendas; 

� Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas; 

� Área mista, predominantemente residencial; 
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� Área mista, com vocação comercial e administrativa; 

� Área mista, com vocação recreacional; e, 

� Área predominantemente industrial. 

 

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 

KeppelSingmarine 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 

KeppelSingmarine Brasile o Nível de Critério de Avaliação – NCA 

adotado para a avaliação nos períodos diurno e noturno, são 

apresentados de forma sucinta na Tabela 15, Figura 69, Figura 70 e 

Figura 71. 

 

Tabela 15. 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])1 

NCA2 
(dB[A]) LAeq(dB[A])3 

NCA4 
(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 

 

                                                
1LAeq medidos no período diurno. 
2 Nível de Critério de Avaliação – NCA – Área Predominantemente Industrial para Período 
Diurno. 
3LAeq medidos no período Noturno. 
4 Nível de Critério de Avaliação – NCA – Área Predominantemente Industrial para Período 
Noturno. 
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Figura 69. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora equivalente 
em relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 
predominantemente industrial, no período diurno. 

 

Figura 70. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora equivalente 
em relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 
predominantemente industrial, no período noturno. 
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. Distribuição gráfica dos níveis de pressão sonora equivalente 
em relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 

 

ressão sonora equivalente 
em relação ao NCA considerando a região do empreendimento como área 

Figura 71. Gráfico comparativo dos Níveis de Pressão Sonora Equivalente 
(Leq) nos períodos diurno e noturno. 
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monitoramento somente no ponto amostral #08 encontraram

do limite preconizado pela norma, ponto este

trevo de Machados. No período noturno, somente

#07 e #08 encontraram-se com níveis de ruídos acima do limite 

estabelecido pela norma, sendo estes dois pontos localizados 

leste e 270 metros do empreendimento, respectivamente.

Os resultados apresentados evidencia

sonora junto à a entrada do bairro Machados, na rua das Queimadas 
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. Gráfico comparativo dos Níveis de Pressão Sonora Equivalente 

uando adotado o NCA para área 
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a entrada do bairro Machados, na rua das Queimadas 

, onde o tráfego de veículos é intenso, 

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 

#05 #06 #07 #08

Pontos Amostrais

Leq Noturno



KKeeppppeell  SSiinnggmmaarriinnee  BBrraassiill  LLttddaa  

  

RRIIVV    --    RReellaattóórriioo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  VViizziinnhhaannççaa  

considerarmos que a área é de vocação predominantemente industrial 

a influência não é expressiva. 

 

8. PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE AFETADA SOBRE OS SER

PÚBLICOS URBANOS DE VOLTA GRANDE E MACHA

A percepção acerca dos serviços públicos nos bairros 

Machados foi identificada por meio do levantamento de dados 

primários, que se deu através de questionário composto por 

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

 

8.1. Resultados 

8.1.1. Perfil Social 

Inicialmente buscou-se saber o sexo, a faixa etária

entrevistados. Os resultados obtidos mostram que 72% dos 

entrevistados são mulheres e que a maioria deles (27%) pertence

ção predominantemente industrial 
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os dias 28, 29 e 30 de 

, entre as 9:00 e 18:00 horas e, portanto, foram 

no momento dessa pesquisa. 

a faixa etária e o estado civil dos 

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 72). Isso foi devido ao fato das entrevistas serem 

realizadas em dias úteis e no período comercial, fazend

predominassem mulheres e aposentados.

 

Figura 72. Faixa etária da população entrevistada em 
 

As respostas da questão referente ao tempo que residem 

de Navegantes dividiram-se em 05 (cinco

anos, entre 6 e 10 anos, entre 11 e 20 anos

anos. As respostas foram, respectivamente, 

23%, demonstrando que o tempo de residência praticamente se 

distribui entre as classes (Figura 73). 

 

7%

27%

18%

18%

Faixa Etária
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e apresentou um percentual relevante de 

Isso foi devido ao fato das entrevistas serem 

realizadas em dias úteis e no período comercial, fazendo com que 

predominassem mulheres e aposentados. 

 
população entrevistada em percentual. 

As respostas da questão referente ao tempo que residem no Município 

cinco) categorias: menor que 5 

0 anos, 21 a 30 e há mais de 30 

anos. As respostas foram, respectivamente, 17%, 20%, 26%, 14% e 

que o tempo de residência praticamente se 

15%

14%

Faixa Etária

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

>60
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Figura 73. 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 

Figura 75, 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. 

 

17%

20%

26%

14%

23%

Tempo de Residência

 
. Tempo de residência dos entrevistados em percentual. 

A maior parte dos entrevistados é natural de Navegantes (47%) e 

demais, 75% migraram de outros municípios catarinenses. 

Dentre os municípios que não pertencem a Santa Catarina, o Estado do 

Figura 74). Conforme a 

, a migração destes moradores ocorreu principalmente entre 

2000 e 2010, período de grande desenvolvimento das atividades 

a região, que provavelmente atraiu mão de obra 

Figura 74. Cidade de origem dos habitantes que não são 
navegantinos. 

 

Figura 75. Período de migração para o Município de
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0-5
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. Cidade de origem dos habitantes que não são 

 
. Período de migração para o Município de Navegantes (SC). 

75%

Municípios de SC

Municípios do PR

Município do RS

Outros Estados

13,0%
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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 76. Principais motivos para residir em Navegantes (SC).

 

Com relação ao grau de escolaridade dos entrevistados, 

(34%) possui o nível médio completo e, em seguida, o fundamental 

incompleto com 31%, e apenas 2% com nível superior completo 

(Figura 77), mostrando que a população possui 

educacional. 

 

36%

7%
2%

7%

2% 2% 5%

Motivos para Residir em Navegantes

Oportunidade de emprego

Ficar próximo da família

Qualidade de vida
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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 

buição na movimentação 

migratória foi a decisão de residir próximo de familiares que habitam a 

 
. 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 apenas 2% com nível superior completo 

), mostrando que a população possui um baixo nível 

Figura 77. Grau de escolaridade da população entrevistada

 

Quanto à ocupação profissional dos entrevistados observa

é bastante diversificada, com maior 

(35,7%) e de aposentados (15,3%). Isso reflete, novamente, o 

das entrevistas serem realizadas em dias úteis e no período comercial, 

fazendo com que predominassem mulheres e aposentados entre os 

entrevistados. 

 
Tabela 16. Ocupação profissional dos entrevistados.

Profissões 
Volta 
Grande 

Açougueiro  
Ajudante de 
caminhoneiro  
Auxiliar administrativo  
Alimentador linha de 
produção 1 
Atendente comercial 1 
Agricultor  
Autônomo  

38%

Motivos para Residir em Navegantes

31%

17%
12%

34%

1%
2%

3%

Grau de escolaridade
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Grau de escolaridade da população entrevistada. 

Quanto à ocupação profissional dos entrevistados observa-se que esta 

 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 

. Ocupação profissional dos entrevistados. 

Machados Total % 

1 1 1,0% 

1 1 1,0% 
2 2 2,0% 

 1 1,0% 
 1 1,0% 
1 1 1,0% 
2 2 2,0% 

31%

Grau de escolaridade

Fundamental 

incompleto

Fundamental 

completo

Nível médio 

incompleto

Nível médio 

completo

Superior incompleto
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Profissões 
Volta 
Grande Machados Total % 

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% 
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% 

 

8.1.2. 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 17. 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% 
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. 

 



KKeeppppeell  SSiinnggmmaarriinnee  BBrraassiill  LLttddaa  AACCQQUUAAPPLLAANN  

  

RRIIVV    --    RReellaattóórriioo  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  VViizziinnhhaannççaa  66  

 
Figura 78. Principais deficiências em relação à saúde pública. 

 

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 79). 

 

 
Figura 79. 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 

80). 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 81). 

 

Nº de unidades de saúde insuficientes 

Falta de profissionais

Falta de atendimento especializado

Estrutura física indequada e/ou falta de de recursos 

tecnológicos
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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

Falta de unidades de ensino infantil

Falta de unidades de ensino médio
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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%
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Figura 80. Principais deficiências no transporte público. 

 

Figura 81. 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 

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
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Dificuldade para pagar o preço

Não utiliza o serviço
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Falta de ônibus adaptado para deficientes físicos

Nenhuma

Outros

5%

8%

7%

10%

8%

1%

2%

0%

1%

0%

Deficiências no Transporte Coletivo

86%

5% 6% 2% 1%

Tipos de Transporte 

 

 
tipos de transporte ofertados na região de 

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, 

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 fa

ciclovia na região (Figura 82). 

 

Figura 82. 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 (

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 (
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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 

 
. Principais deficiências do sistema viário na região de estudo. 

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 

Na opinião dos entrevistados, o principal fator responsável pelas 

melhorias observadas é a melhoria da estrutura viária (Figura 83). 

as melhorias não foram suficientes para 

aumentar a eficiência da mobilidade e acessibilidade urbana devido, 

principalmente, ao tráfego intenso de veículos em geral (Figura 84). 

15,5%

8,4%

18,3%

4,3%

11,6%

16,2%

14,9%

8,2%

Deficiências no Sistema Viário
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Figura 83. Principais fatores responsáveis pela melhoria observada 
na mobilidade urbana. 

 

Figura 84. Principais motivos para a redução da eficiência da 
mobilidade urbana. 

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%

6%

6%

6%

Por que Melhorou?

Tráfego intenso de veículos em geral

Tráfego intenso de caminhões

Falta de linhas e horários de ônibus

Estrutura viária não atende a demanda

Falta de manutenção das vias públicas

Aumento do fluxo no horário de pico

Não sabe

10%

12%

12%

12%

7%

Por que piorou?

 
. Principais fatores responsáveis pela melhoria observada 

 
. Principais motivos para a redução da eficiência da 

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

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

bairro ainda não está asfaltado. 

 

Tabela 18. Medidas sugeridas pelos entrevistados que visam a 
melhoria da mobilidade urbana. 

Sugestões
Implantar ciclovia 
Implantar passeios para pedestres 
Pavimentar saídas alternativas 
Rotas alternativas 
Maior nº de linhas e horários de ônibus 
Ampliar e/ou melhorar pavimentação 
Melhorar sinalização de trânsito 
Duplicar a Rodovia BR-470 
Duplicação das vias 
Melhorar infraestrutura viária 
Impedir o crescimento demográfico 
Diversificar os meios de transporte 
Melhorar qualidade do transporte coletivo
Vias de acesso exclusivas para veículos pesados
Não soube responder 
Nenhuma 

 

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 

56%

20%

12%

12%

12%

27%
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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 

us 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 

. Medidas sugeridas pelos entrevistados que visam a 

Sugestões 
4% 
2% 
1% 
1% 

 21% 
11% 
7% 
1% 
6% 
6% 
1% 
5% 

Melhorar qualidade do transporte coletivo 2% 
Vias de acesso exclusivas para veículos pesados 2% 

26% 
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 
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públicas de lazer (Figura 85) e sugerem a implantação de praça pública 

arborizada, parque infantil e academia ao ar livre (Figura 

 

Figura 85. Existência de áreas públicas de lazer. 

 

Figura 86. Opções de lazer sugeridas pela população entrevistada.
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) e sugerem a implantação de praça pública 

Figura 86). 

 

 
. Opções de lazer sugeridas pela população entrevistada. 

o acesso ao poder público municipal e as 

municação 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

região 52% e a segurança pública na opinião de 18%.

 

Figura 87. Características positivas do local que reside.
 

8.1.3. Conisderações Finais 
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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 

blicos, 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 

. Dentre as respostas, destaca-se a tranquilidade da 

região 52% e a segurança pública na opinião de 18%. 

 
. Características positivas do local que reside. 

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 

52%
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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 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. 

 

9. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS OU EFETIVO DO 
EMPREENDIMENTO 

A metodologia de análise ambiental adotada no presente estudo 

baseia-se na relação existente entre o empreendimento (Estaleiro 

KeppelSingmarine Brasil) e cada uma das atividades decorrentes de 

sua ampliação/modernizaçãoe operação, e o ambiente no qual se 

encontra inserido, compartimentado em componentes discretos, 

porém, inter-relacionados. Tal estratégia metodológica é adotada de 
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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

eles positivos ou adversos. Para tanto, são utilizados

para facilitar a visualização das relações de causa

do processo analisado. 

A partir dos resultados desta análise são propostas as medidas visando 

à mitigação dos impactos adversos (negativos) 

impactos benéficos (positivos), caso possível ou neces

se, ainda, as medidas compensatórias, além do planejamento para o 

gerenciamento dos impactos ambientais que possam ser levad

efeito no sentido de viabilizar ambientalmente a 

operação e modernização do empreendimento. 

 

9.1. Cenário das Obras para Ampliação e Modernização

Inicialmente se realizou a identificação e a descrição dos possíveis 

impactos positivos e adversos decorrentes das obras de ampliação e 

modernização do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil, com enfâse 

naqueles que afetarão as comunidades vizinhas do empreendimento. 

Assim, foram identificadas as principais intervenções ambientais

quais sejam: 

� Preparação do Terreno e Terraplenagem; 

� Obras Civis. 

forma que se possa efetivar uma unidade integrada de análise. Esta 

ntos de identificação, 

caracterização e avaliação dos potenciais impactos decorrentes da 

cionais do empreendimento, sejam 

dos artifícios gráficos 

ão das relações de causa-efeito decorrentes 

A partir dos resultados desta análise são propostas as medidas visando 

(negativos) e a otimização de 

, caso possível ou necessário. Propõem-

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 

o das Obras para Ampliação e Modernização 

Inicialmente se realizou a identificação e a descrição dos possíveis 

impactos positivos e adversos decorrentes das obras de ampliação e 

modernização do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil, com enfâse 

tarão as comunidades vizinhas do empreendimento. 

intervenções ambientais, 

9.1.1. Preparação do Terreno e Terraplanagem

Figura 88. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção 
ambiental "Preparação do Terreno e Terraplenagem"
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Preparação do Terreno e Terraplanagem 

 
Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção 

ambiental "Preparação do Terreno e Terraplenagem". 
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Tabela 19. Descrição dos Impactos Ambientais decorrentes da preparação do 
terreno. 

Intervenção 

Preparação do Terreno e Terraplanagem. 

Alterações 
� Movimentação de Máquinas e Veículos Pesados; 

� Geração de Empregos. 

Descrição dos impactos analisados: 

IMA 01 – Redução do conforto acústico: 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 – Redução da qualidade do ar: 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 - Pressão sobre o sistema viário local, IMA 04 - Aumento do 
risco de acidentes de trânsito, IMA05 – Deterioração de vias públicas: 
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 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 - Redução do índice de desemprego, IMA 07 - Aumento da 
rendae IMA 08 – Aumento do fluxo de capital: 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. 
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9.1.2. Obras Civis 

Figura 89. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais 
correspondente à implantação do canteiro de obras
obras civis. 

 

 
Fluxo Relacional de Eventos Ambientais – FREA 

correspondente à implantação do canteiro de obras e execução das 

Tabela 20. Descrição dos Impactos Ambientais 

Intervenção 

Obras Civis Terrestres 

Alterações 
� Tráfego de Veículos Pesados e Máquinas;

� Execução das Estacas para Fundação;

� Construção das Instalações do Empreendimento (Pisos, 

entre outros) e do Canteiro de Obras. 

Descrição dos impactos analisados:

IMA 09 – Aumento dos níveis de ruídos
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 
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 – Redução da qualidade do ar
causa a geração e ressuspensão de material particulado para o ar 
(poeira), além de emitir gases derivados da queima de combustívei
fósseis, em função da combustão dos motores. Este impacto, portanto, 
é avaliado como negativo, direto, local, imediato e temporário, de 
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Descrição dos Impactos Ambientais – Obras Civis. 

Tráfego de Veículos Pesados e Máquinas; 

Execução das Estacas para Fundação; 

talações do Empreendimento (Pisos, Galpões, 

Descrição dos impactos analisados: 

Aumento dos níveis de ruídos: as técnicas adotadas nas 
atividades de construção civil são responsáveis muitas vezes pela 

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 

lo o concreto, são transportados 
betoneiras e o seu manejo interno 

envolve equipamentos apropriados (bombas de concreto) que são 
fontes de geração de ruído que poderá ocasionar um desconforto 

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 

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, 

ário, ocorrendo com muito pequena intensidade e 

Redução da qualidade do ar: 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 temporário, de 
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pequena intensidade e importância. 

IMA 11 – Conflitos com a comunidade do entorno: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 - Pressão sobre o sistema viário local, IMA 13 - Deterioração 
de vias públicas e IMA 14 – Aumento do risco de acidentes de 
trânsito: 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 - Aumento dos níveis de ruídos e vibrações do solo: 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 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 - Redução do índice de desemprego, IMA 17- Aumento da 
renda e IMA 18 – Aumento do fluxo de capital: 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. 

 

9.2.  Cenário de Operação do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil 

Para o cenário de operação do Estaleiro KeppelSingmarine Brasil foram 

identificadas as seguintes intervenções ambientais: 

� Oferta de Serviços de Construção Naval; e, 

� Processos Produtivos. 
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9.2.1. Oferta de Serviços de Construção Naval 

Figura 90. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção 
ambiental "Oferta de Serviços de Construção Naval". 

 

Tabela 21. 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.

Descrição dos impactos analisados: 

IMA 01- Redução do Índice de Desemprego e IMA 02
Renda: as atividades decorrentes da oferta de serviços de construção 

 
Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção 

Oferta de Serviços de 

Aquisição de Bens, Insumos e Serviços, e Venda do Produto. 

IMA 02 – Aumento da 
s 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 
KeppelSingmarine Brasil mantém atualmente, 193 colaboradores, 
devedo gerar após as obras de ampliação e modernização cerca de 
450 empregos diretos e 500 indiretos. Observa
municípios de Navegantes e Itajaí possuem tradição histórica na 
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 – Aumento da Arrecadação 
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
portanto, esse impacto positivo, direto, regional, imediato e 
permanente, ocorrendo com grande intensidade e muito grande 
importância. 
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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 

ngmarine 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 

aval, possuindo diversos estaleiros e indústrias de pesca 
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 

orvidos por moradores locais. Tais impactos são considerados, 
portanto, positivos, direto e indiretos, respectivamente, regionais, 
imediatos e permanentes, ocorrendo com grande intensidade e muito 

Aumento da Arrecadação Tributária: 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 

ação municipal (ISS). Considera-se, 
portanto, esse impacto positivo, direto, regional, imediato e 
permanente, ocorrendo com grande intensidade e muito grande 
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9.2.2. Processos Produtivos 

Figura 91. Fluxo Relacional de Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 
"Processos Produtivos". 

 

Tabela 22. Descrição dos Impactos Ambientais – Processos Operacionais

Intervenção 

Processos Operacionais 

Alterações 
� Movimentação de Equipamentos e Máquinas Pesados;

� Aumento do Trânsito de Veículos. 

Descrição dos impactos analisados: 

IMA 04 – Aumento dos Níveis de Pressão Sonora
Transtornos aos Colaboradores do Empreendimento e Comunidade do 

 
Eventos Ambientais para a intervenção ambiental 

Processos Operacionais. 

Máquinas Pesados; 

Aumento dos Níveis de Pressão Sonora e IMA 05 – 
dimento e Comunidade do 

Entorno:durante as atividades dos processos 
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 impactossão classificado
direto, local, imediato e temporário
intensidade e média importância;IMA 
imediato e permanente, ocorrendo com pequena i
importância. 

IMA 06 – Aumento dos Níveis de P
Redução da Qualidade do Ar: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
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 do
classificados como negativos, diretos, locais, imediatos e 
permanentes, ambos ocorrendo com pequena intensidade e média 
importância. 

IMA 08 – 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 – Conflitos com a Comunidade do Entorno: 
níveis de ruído, as emissões atmosféricas 
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. 
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urante 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 

classificados como:IMA 04:negativo, 
temporário, ocorrendo com pequena 

IMA 05: negativo, indireto, local, 
, ocorrendo com pequena intensidade e grande 

Aumento dos Níveis de Pressão Sonora 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 

Deterioração da Malha Viária:a deterioração da malha viária 
da movimentação destes veículos, 

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 

to é considerado negativo, direto, 
ocorrendo de forma localizada, imediato e reversível, ocorrendo com 
muito pequena intensidade e pequena importância. 

Conflitos com a Comunidade do Entorno: 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 
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10. MEDIDAS MITIGATÓRIAS E DE CONTROLE 

10.1. Preparação do terreno e terraplanagem 

� 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 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. 

10.2.  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 
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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; 

� 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. 

10.3.  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. 

10.4.  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. 

 

11. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Com intuito de acompanhar as atividades decorrentes das obras de 

instalação e, também, da operação do Estaleiro KeppelSigmarine, 

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 
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minimização dos impactos ambientais adversos, que sejam 

potencialmente decorrentes das obras de instalação e da operação do 

empreendimento. 

Assim se relaciona todos os programas ambientais propostos: 

• Programa Ambiental da Construção – PAC; 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS e 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PGRCC; 

• Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Plano de Monitoramento dos Níveis de Pressão Sonora; 

• Plano de Monitoramento dos Efluentes Líquidos. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na estruturação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e 

sintetizado pelo presente Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), 

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 KeppelSingmarine 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 KeppelSingmarine 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 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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