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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO CONSULTOR. 

 
 
 

 EMPREENDEDOR E CONTRATANTE  

NAVPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ: 15.585.802/0001-88 

Fone: (47) 30357300 

Endereço: Rua Joinville, 209 – Sala 101 AF – Vila Nova 

CEP: 89035-200 

Blumenau – SC. 

Representante: Valter Luiz Torresani 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA  

CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. 

CNPJ 05.556.254/0001-04 

Endereço: Rua Germano Brandes Sênior, 212 - Centro 

CEP: 89120-000 

 Timbó – SC. 

Fone/FAX: (47) 3394-3570 

Representante: Eng. Florestal Marcelo S. Netto  
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2. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO 

 

O NavPark é um Terminal Rodoviário de Cargas, destinado para o 

armazenamento de produtos secos, localizado no bairro de Areias, município de 

Navegantes/SC.  

Os procedimentos para o Licenciamento Ambiental deste empreendimento 

foram iniciados em maio/2012, através do processo nº 537. Após o protocolo do 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), sob responsabilidade da empresa TOPBio - 

Topografia e Consultoria Ambiental, foi emitido pela Prefeitura Municipal de 

Navegantes um Parecer Técnico solicitando a complementação deste EIV (Anexo I). 

Diante disto, a empresa Cedro Assessoria Ambiental, elaborou um documento 

atendendo as demandas do Parecer Técnico Prévio 01, que foi protocolado junto à 

Prefeitura em 02/maio/2013, conforme anexo II. Após a análise deste documento, foi 

emitido pela Prefeitura o Parecer Técnico Prévio 02 (Anexo I), solicitando alguns 

complementos. Visando atender as demandas do Parecer Técnico 02, elabourou-se 

o presente documento, acompanhado dos respectivos anexos. 

 

3. RESPOSTAS AO PARECER TÉCNICO PRÉVIO 02 

 

I - No que se refere ao item 1.5.5, informa que de acor do com os 

projetos, a comunidade ficará com a cota de terreno  inferior a cota do 

empreendimento (após o aterro da área), desta forma , durante a execução da 

terraplanagem e sistema de drenagem pluvial, deverá  ser mantida passagem 

de água da comunidade localizada na lateral do empr eendimento até o 

córrego. 

Durante a realização das obras de terraplanagem e de implantação do 

sistema de drenagem pluvial será mantida a passagem da água da comunidade 

localizada na lateral do empreendimento até o córrego, com o objetivo de evitar que 

o excedente hídrico afete as residências e cause transtornos aos moradores. Isso 

será feito através da abertura de valas de drenagem temporárias. 
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II - No que se refere ao item 1.5.6, solicita que a  empresa comprometa-se 

a fazer a aspersão de água nas vias de acesso duran te a implantação do 

empreendimento. 

Na fase de implantação do empreendimento ocorrerá o aumento da poeira em 

suspensão, devido ao aumento no tráfego de veículos pesados (máquinas e 

caminhões) que estarão operando ou transportando materiais para o canteiro de 

obras. Para minimizar a quantidade de poeira em suspensão tem-se como mitigação 

a umectação por aspersão de água na via de acesso e no pátio do empreendimento 

com caminhão Pipa durante a fase de implantação, reduzindo assim a elevação de 

poeira durante a movimentação dos caminhões e maquinário. Desta maneira, o 

NavPark compromete-se em fazer a aspersão de água nas vias de acesso durante a 

implantação do empreendimento. 

Durante a operação toda a área de trânsito de veículos do NavPark estará 

pavimentada. Além disto, está previsto que o acesso da BR 470 até a portaria do 

NavPark seja pavimentado. 

 

III - No que se refere ao item 4.12, solicita que s eja informado a 

localização das áreas de compensação ambiental pela  supressão de vegetação 

nativa, sendo a área localizada no próprio empreend imento, ou no entorno do 

Parque Natural de Navegantes.  

A área destinada para a compensação ambiental pela supressão da 

vegetação nativa localiza-se no terreno do NavPark, conforme ilustra o mapa em 

anexo (Anexo III). A compensação ambiental será realizada através da recuperação 

ambiental da área. Para isto elaborou-se o Programa de Compensação Ambiental, 

onde constam todas as diretrizes para a recuperação ambiental da área, conforme 

segue abaixo. 

 

I - APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

A supressão da vegetação nativa de porte florestal (0,211 ha) para a 

implantação do NavPark representa uma interferência ambiental negativa, embora 

seja um impacto de pequena magnitude. Como este impacto não é totalmente 

mitigável, torna-se necessário compensar ambientalmente este dano. Desta forma, é 

previsto que a compensação ambiental seja realizada através da recuperação 
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ambiental de uma área de 0,211 ha dentro do NavPark. A localização da área da 

compensação ambiental segue na figura abaixo e no mapa em anexo a este 

documento (Anexo III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área destinada à compensação ambiental totaliza 2.850 m², que tem como 

objetivo compensar a área de vegetação nativa a ser suprimida e também a área de 

APP afetada pela passagem da rua interna (820 m²). 

 

II - OBJETIVOS 

A meta central deste programa é a compensação ambiental pela supressão 

da vegetação nativa, através da recuperação ambiental de uma área localizada 

dentro do terreno do NavPark, conforme localização descrita anteriormente.  

São objetivos específicos deste programa: 

• Apoiar a recuperação ambiental e a conservação da Mata Atlântica em áreas 
localizadas próximas do NavPark; 

• Promover a recuperar ambiental as áreas alteradas e desestabilizadas 
durante o processo de implantação do  empreendimento; 

• Proporcionar recursos para fauna nativa local (re-colonização faunística). 

 

 

 

Figura 1  – Localização da área da compensação 
ambiental do NavPark. 

área da compensação 
ambiental 
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III - METODOLOGIA  

Estão previstos neste programa quatro frentes de trabalho: (A) Demarcação 

das áreas de plantio; (B) Transposição de solo; (C) Transposição de galharia; (D) 

Plantios e Manutenção. 
 

A) Demarcação das Áreas de Plantio 

A área de plantio para a compensação ambiental totalizam 2.850 m², 

localizada próximo dos galpões 69, 70 e 71, limitada pela estrada Geral das Areias, 

conforme ilustra o mapa em anexo. 

 

B) Transposição de Solo 

Nos locais onde o solo apresentar horizonte edáfico de baixa expressão (solo 

“pobre” ou “muito fraco”) será realizado transposição de solo de locais adjacentes 

situados nas áreas que ocorrerá supressão da vegetação (processo similar ao 

processo de recuperação das áreas degradadas). Para viabilizar esta atividade, 

durante as atividades de supressão da vegetação nativa, far-se-á a remoção e o 

armazenamento1 do material vegetal e das camadas superiores do solo. Esta prática 

apresenta boa eficiência, pois na camada superior do solo se concentram os teores 

mais altos de matéria orgânica e de atividade microbiológica. Desta forma, esta 

atividade complementar aproveitará o banco de sementes da flora e micro fauna 

associada ao solo removido e armazenado. 

 

C) Transposição de Galharia 

Caso haja material vegetal em quantidade suficiente, recomenda-se como 

técnica adicional aos plantios, a transposição de galharias advindas das áreas que 

terão a vegetação suprimida, pois favorece a instalação de microorganismos e 

nutrientes (sais minerais) para as plantas colonizadoras. 

De acordo com Reis (2001), é possível constatar que: 

� Troncos maiores e de madeiras mais moles, rapidamente mostraram sinais 

de trituramento realizado, principalmente, por larvas de coleópteros. Este 

                                            
 
1 Sugere-se que o estoque destes materiais seja realizado em pilhas com altura não 
superior a 2,5 metros de altura. 
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processo representa que há uma colonização de insetos capazes de atrair 

seus predadores. Caracterizou o início de uma cadeia alimentar tanto para os 

animais predadores destes insetos como para as plantas que poderiam 

aproveitar os sais minerais disponibilizados pelo trituramento da madeira; 

� Muitas aves começaram a utilizar estes montes na procura de insetos e para 

fazerem ninhos; 

� Observou-se que a galharia passou a servir de abrigo para ratos e cobras; 

� Alguns troncos ou árvores arrancadas iniciaram um processo de brotamento 

formando plantas novas; 

� Os montes de galharia foram sendo, aos poucos, cobertos por vegetação. 

Essa técnica nucleadora é uma forma eficiente de obtenção de matéria 

orgânica para as áreas. O fato de muitos pássaros virem até a galharia para 

caçarem insetos trará para estes montes muitas sementes através de suas fezes. 

Muitos pássaros que comem insetos são onívoros, ou seja, se alimentam também 

de frutos. A quantidade de galharia utilizada será variável em função da 

disponibilidade de material, sendo transposto em no máximo 4 pontos por hectare. 

 

D) Plantios / manutenção de Espécies arbóreas  

Os plantios (com espécies nativas) irão ocorrer ao longo da área da 

compensação ambiental. A distribuição dos plantios dar-se-á com adensamento 

1.700 mudas/ha (espaçamento padrão de 2,5m X 2,5m). A Tabela abaixo apresenta 

as espécies florestais utilizadas nos plantios e uma estimativa de crescimento das 

espécies 5 anos após os plantios. As informações sobre crescimento são baseadas 

em outros estudos, conforme dados publicados em Carvalho (2003, 2006, 2008, 

2010). Entretanto, algumas espécies a serem utilizadas nos plantios não traziam 

dados suficientes sobre seu crescimento. 

As mudas devem apresentar altura entre 0,30m e 0,50m e oriundas de 

viveiros regionais localizados próximo da área de influência deste empreendimento. 

Recomenda-se que, trinta dias antes da retirada das mudas dos viveiros, sejam 

expostas ao processo de rustificação (exposição gradativa às condições naturais 

de campo com redução de irrigação e de sombreamento). O coveamento dos 

plantios terá dimensões de 20 cm de diâmetro por 30 cm de profundidade.  
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No ato do plantio, a embalagem da muda será retirada, tomando-se o cuidado 

para não destorroar o substrato original. A adubação será realizada na própria cova 

utilizando-se 200 gramas de húmus (marca Solofértil ou similar) misturado 

homogeneamente com o solo presente no local. 

Será realizado o replantio das mudas que morrerem, tendo como objetivo 

manter uma sobrevivência média de 80% do plantio, aplicando-se todas as 

operações técnicas anteriormente descritas, excetuando-se a adubação. 

Tabela 1  - Lista das espécies a serem utilizadas nos plantios da área da compensação 
ambiental. 

Família Espécie Nome Popular Grupo ecológico 
Desenvolvimento 

(5 anos) 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. copiúva secundária/climácica 
altura 4,5 m / DAP 
8,5 cm 

  Schinus terebintifolius Raddi aroeira-vermelha secundária inicial 
altura 6,5 m / DAP 
10 cm 

Annonaceae 
Annona rugulosa (Schltdl.) 
H.Rainer araticum secundária tardia   

  Xylopia brasiliensis Spreng. pindaíba secundária/climácica   

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman coqueiro gerivá 

pioneira/secundária 
inicial 

altura 2 m / DAP 5 
cm 

Clusiaceae 
Calophyllum 
brasiliense Cambess. olandi climácica 

altura 3,5 m / DAP 
4 cm 

Euphorbiaceae 
Alchornea glandulosa Poepp. 
& Endl. tanheiro secundária inicial 

altura 5,8 m / DAP 
10,5 cm 

  
Sapium glandulosum (L.) 
Morong leiteiro 

pioneira/secundária 
inicial 

altura 3,9 m / DAP 
5,8 cm 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. pau-angelim secundária inicial 
altura 2,8 m / DAP 
2,7 cm 

  Bauhinia forficata Link pata-de-vaca pioneira 
altura 3 m / DAP 4 
cm 

  Inga marginata Willd. ingá-feijão 
pioneira/secundária 
inicial 

altura 3 m / DAP 
3,2 cm 

  Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura secundária inicial 
altura 6,5 m / DAP 
12 cm 

  
Mimosa bimucronata (DC.) 
Kuntze pé-de-silva pioneira 

altura 8,5 m / DAP 
9 cm 

  
Schizolobium 
parahyba (Vell.) Blake guapuruvu pioneira 

altura 9 m / DAP 
15 cm 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees canela-amarela secundária tardia 
altura 4 m / DAP 
3,5 cm 

Melastomataceae Miconia cabucu Hoehne  pixiricão 
pioneira/secundária 
inicial   

  
Miconia cinnamomifolia (DC.) 
Naudin  jacatirão 

pioneira/secundária 
inicial   

Myrtaceae 
Campomanesia reitziana D. 
Legrand guabirobeira secundária tardia   

  Eugenia uniflora L. pitangueira secundária/climácica 
altura 3,4 m / DAP 
2,5 cm 

  Myrcia spectabilis DC. guamirim-chorão secundária inicial   

Peraceae 
Pera glabrata (Schott) 
Poepp. ex Baill. seca-ligiero climácica   

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-do-mato pioneira   
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Sapindaceae Matayba intermedia Radlk.  camboatá-branco secundária tardia   

Rutaceae 

Zanthoxylum 
kleinii (R.S.Cowan) 
P.G.Waterman 

mamica-de-
cadela pioneira   

Verbenaceae 
Citharexylum 
myrianthum Cham. tucaneira pioneira 

altura 7 m / DAP 
12 cm 

 
 

Manutenção 

Visando a verificação do grau de sucesso das atividades de recuperação 

ambiental executadas, serão realizadas vistorias periódicas nos locais de plantio. Os 

monitoramentos serão realizados com periodicidade trimestral, iniciando-se três 

meses após o encerramento dos plantios e vistoriando todos locais onde ocorreram 

plantios de mudas de espécies nativas. 

Caso houver necessidade de replantio em função de perda ou mortandade de 

indivíduos florestais, os novos indivíduos serão escolhidos dentre as espécies 

listadas anteriormente com os mesmos procedimentos de cultivo mencionados 

anteriormente.  Prevê-se a reposição de 10% dos plantios e monitoramento das 

áreas por no mínimo por 2 anos após o plantio das mudas. Neste período também 

serão realizadas atividades de manutenção das covas visando o controle das 

plantas invasoras.  

Esta atividade consiste na realização de inspeções trimestrais aos locais onde 

ocorreram os plantios, a fim de realizar a capina manual (coroamento) visando 

reduzir a competição por luz, água e nutrientes. Caso ocorra período prolongado de 

estiagem nos três primeiros meses de implantação, haverá a realização de rega 

(hidratação) dos plantios. 
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IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 A Tabela abaixo apresenta o cronograma de implantação deste programa. 

 

Tabela 2 – Cronograma do Programa de Compensação Ambiental. 
Atividades / Mês M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 

Demarcação das Áreas 
de Plantio X                         

Transposição de solo 
e galharia X                         

Plantio de Mudas X                         

Manutenção dos 
plantios*    X   X   X   X   X   X   X   X 

Replantios**    X   X   X   X   X   X   X   X 

* as diretrizes da manutenção do plantio incluem a capina, sendo que esta atividade deverá ser realizada conforme a necessidade. Entretanto, 
estima-se a periodicidade a cada 3 meses; 

**atividade a ser realizada apenas se houver mortandade das plantas. 
 
 
V - RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

A) Recursos humanos: 

• Gerente de projeto: biólogo ou agrônomo com experiência no tema (mesmo profissional do Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas). 

• Equipe de plantios/manutenção: dois técnicos agrícolas ou agricultores locais (mesmos profissionais do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas). 
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B) Recursos materiais, logísticos e/ou financeiros (mesmos recursos do Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas): 

• Mudas de espécies florestais; 

• Ferramentas de plantio; 

• 80 kg de Adubo (solofértil); 

• Roçadeira; 

• Carrinho de mão (02); 

• Escavadeiras para abertura das covas; 

• Trenas para arranjar o esquema de plantio. 

 
VI - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

No planejamento deste programa prevê-se a integração do órgão ambiental 

licenciador (FUMAN) e o empreendedor. 
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IV - No que se refere ao item 6, a empresa informa que compromete-se a 

construir uma creche com área de 200,00 m² no terre no do NavPark, desta 

forma, solicita que seja apresentada uma planta de implantação indicando as 

dimensões e área do terreno reservado para a constr ução e a locação da 

edificação. 

O NavPark compromete-se  em construir uma creche no terreno do NavPark, 

com uma área de 200 m², com possibilidade de saída para a Estrada Geral das 

Areias. A planta indicando a localização e dimensões do terreno onde será 

implantada a creche segue no anexo III. 

. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fundamentado nas análises apresentadas neste documento estima-se que o 

NavPark apresente viabilidade para a instalação desde que implante TODAS 

medidas previstas neste documento. 

 

5. EQUIPE TÉCNICA 

Nome Formação Registro 
Profissional Atribuição  

Marcelo Silveira Netto Eng. Flotal/FURB 
  CREA/SC 

063.731-7 

Coordenação Geral e Institucional (CEDRO), 
Complementos ao EIV, análise socioambiental 

geral, avaliação de impactos e medidas. 

Juliane Luzia Schmitt Biol/FURB 
CRBIO 

75019-03/D 
Apoio na análise socioambiental. 

Juliano Roberto Pavan Eng. Ambiental 
  CREA/SC 

082.956-9 

Participação na elaboração dos 
Complementos do EIV, avaliação de impactos 

e medidas.  

Francisco Antônio. F. 
Nascimento 

Arquiteto 
CAU  

A25177-1 
Responsável pelo Projeto Arquitetônico do 

NavPark 
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6. ANEXOS BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 

Cópia do Parecer Técnico Prévio 01 e 02 
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Anexo II 

Cópia do Protocolo dos Complementos do EIV  
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Anexo III 

Planta do projeto arquitetônico do Navpark contendo  a 

localização da creche e da área de compensação ambi ental 
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Anexo IV 

Copia Digital (mídia CD) das respostas ao Parecer 

Técnico nº 02  

 


